
Woonbegeleider (M/V)  

Benjamin         WDZ/BEN/19-82 

 

Voor ons ouderinitiatief Benjamin, gelegen in het hart van het Brabantse dorp Diessen, zijn we op 
zoek naar enthousiaste woonbegeleiders. Medio april 2020 opent Benjamin haar deuren voor elf 
jongeren met een beperking. Vind jij het leuk om samen met een nieuw team en ouders je talenten 
in te zetten om te bouwen aan een veilig en warm thuis voor de bewoners van Benjamin? We leren 
je graag kennen.  
 

Benjamin is een ouderinitiatief voor elf jongeren met zowel lichamelijke als verstandelijke 
beperkingen, die op een uiteenlopend niveau functioneren.  
Als ouders vinden wij het belangrijk dat onze kinderen niet alleen een veilig, maar vooral ook een 
gezellig, warm thuis hebben, waar iedereen gelukkig is en zichzelf kan zijn.  
Medio april 2020 zal de verbouwde Eenhoorn gereed zijn. Dan gaan de Benjaminners, die nu allen 
nog thuis wonen, op zichzelf wonen. De coördinator gaat samen met ouders en WoondroomZorg 

het zorgteam samenstellen. WoondroomZorg neemt de rol van werkgever op zich en is 
verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg. De basis van Benjamin is gebouwd op 
vertrouwen, solidariteit en respect voor elkaar, wat je rol ook is binnen Benjamin.  
 
Voor Benjamin zijn we op zoek naar meerdere woonbegeleiders met humor en 
doorzettingsvermogen. Je krijgt een parttime contract, minimaal 12 maximaal 26 uur per week. 
Uren worden in overleg vastgelegd.  

 
 

 
Wat ga je doen? 
Als woonbegeleider draag je samen met je collega’s zorg voor de dagelijkse begeleiding van de 
bewoners van Benjamin. Het daadwerkelijke verzorgen (douchen, tandenpoetsen, wassen e.d.) is 
daarbij een groot onderdeel van je werkdag. Je ondersteunt, stuurt (bij) en begeleidt onze 

jongeren in hun activiteiten en dagprogramma. Je vindt het een uitdaging om iedere jongere op 
zijn/haar eigen unieke wijze te stimuleren, motiveren en/of te begeleiden in hun sociale en 
emotionele ontwikkeling.  
Van jou als collega vragen we een flinke dosis enthousiasme en creativiteit om iedere jongere tot 
zijn recht te laten komen en een veilige en gelukkige thuisbasis te geven. Daar staat tegenover dat 
er veel ruimte is om zelf invulling te geven aan de functie.  

 
 
 
Wat heb je nodig? 

 MBO-niveau en relevante opleiding in zorg en welzijn. 
 kennis of ervaring in het werken met mensen met een (verstandelijke) beperking in 

combinatie met een specifieke zorgvraag zoals autisme, epilepsie of een chronisch 

ziektebeeld strekt tot aanbeveling. 

 Een flexibele werkhouding en ervaring met en kennis van de doelgroep. 

 In staat om samen te werken met collega’s en ouders, zonder het belang van de jongere 
en/of de bewonersgroep uit het oog te verliezen.  

 Flexibiliteit qua inzetbaarheid. Bij Benjamin bieden we 24-uurs begeleiding dit 
betekent dat ook het doen van avond-, weekend- en slaapdiensten tot je 
werkzaamheden behoort. 
 
 

 
Wat bieden wij jou? 

 Een jaarcontract voor nader vast te stellen uren bij WoondroomZorg. Bij een fulltime 

dienstverband ligt je salaris tussen € 1.748 - € 2.469 bruto per maand. Inschaling is 

afhankelijk van je opleidingsniveau en ervaring. 



 Een mooi pakket aan (secundaire) arbeidsvoorwaarden volgens CAO VVT (o.a. 

eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding, collectieve ziektekostenverzekering, deelname 

fietsplan) 

 Mee bouwen aan een nieuwe woongroep en team van collega’s. 

 Ruimte en vrijheid voor je eigen ontwikkeling. 

 

 

 

Wil je reageren als woonbegeleider bij Benjamin? 
Gaat jouw hart sneller kloppen van deze functie? Mail je motivatiebrief en cv naar 
info@benjamindiessen.nl . Als we enthousiast zijn over je brief, nodigen we je graag uit voor een 
eerste sollicitatiegesprek. 
 

 
 
Meer weten? Anita (coördinator) vertelt je graag meer over de functie en het werken bij Benjamin 
(telefoon 06-280 230 11) 

WoondroomZorg gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens om. Na afronding van de 

sollicitatieprocedure wist of vernietigt WoondroomZorg de persoonsgegevens die gedurende de 
sollicitatieprocedure zijn verkregen binnen vier weken. Indien de sollicitant toestemming heeft 
gegeven voor het bewaren van een sollicitatiebrief, CV of andere gegevens, bewaart 
WoondroomZorg deze gegevens maximaal één jaar na de afwijzing. 
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