
 

 

Begeleider Begeleid Wonen 
 

Ede  

24 uur per week  

Beschikbaar per 1 januari 2020 of eerder 

 

De Johanniter Opvang is kleine stichting in regio Foodvalley die (crisis)opvang en begeleiding biedt 
aan sociaal kwetsbare mensen, met als doel het bevorderen van hun zelfredzaamheid binnen de 
mogelijkheden die een ieder heeft. Hiervoor hebben wij een afdeling crisisopvang en een afdeling 
geclusterd begeleid wonen; Soloplus.  

Voor onze afdeling Soloplus zijn wij op zoek naar een enthousiaste en sociale begeleider. 

Algemene kenmerken  

De werkzaamheden hebben betrekking op het begeleiden van cliënten die wonen bij - en elkaar 
ontmoeten in de gezamenlijke ruimte van - Soloplus in Ede.  

Doel van de functie  

Ondersteuning en activerende begeleiding bieden aan de bewoners van Soloplus, hierbij nauw 
samenwerkend met de betrokken vrijwilligers. 

Hoofdactiviteiten  

Begeleiding van de individuele bewoner 

- vormt zich een beeld van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden van de individuele 
bewoner; 

- signaleert afwijkende gedragspatronen en intervenieert hier passend op, bijvoorbeeld door 
specialistische zorg in te schakelen;  

- stimuleert en ondersteunt bewoners om de doelen uit het (externe) begeleidingsplan te 
bereiken op Soloplus; 

- biedt ondersteuning bij de inrichting van het dagelijks leven; 
- geeft verantwoording van zorg in de daarvoor gebruikte systemen. 

(Gezamenlijke) activiteiten en werkzaamheden begeleiden en problemen signaleren 

- draagt zorgt voor het openstellen en gebruik van de ontmoetingsruimte in samenwerking 
met de vrijwilligers; 

- bevordert een goede leefsituatie en ziet toe op de naleving van huisregels; 
- stimuleert participatie in de ontmoetingsruimte en voert daartoe indien nodig motiverende 

gesprekken met bewoners;  
- stimuleert en organiseert (re)creatieve activiteiten; 
- signaleert persoonlijke problemen van bewoners en verwijst zo nodig extern door; 
- vervult een intermediaire rol tussen bewoners en vrijwilligers en/of hulpverleners. 



 

 

 

 

Onderhouden van contacten 

- onderhoudt op proactief wijze contacten met betrokken vrijwilligers en biedt waar nodig 
ondersteuning; 

- onderhoudt interne en externe werkcontacten en volgt afspraken op tussen de instelling en 
betrokken instanties zoals gemeenten, woningcorporaties, vrijwilligersorganisaties en 
verwante instellingen in de welzijnssector. 

 

Profiel van de functie  

Kennis en ervaring 

- minimaal een afgeronde MBO 4 opleiding in een sociale richting; 
- ervaring in het werken met mensen met diverse psychiatrische ziektebeelden; 
- ervaring in het samenwerken met vrijwilligers. 

Specifieke functiekenmerken 

- in staat mensen met elkaar te verbinden en voelt zich thuis in groepen; 
- laat zich niet snel uit het veld slaan bij tegengestelde belangen; 
- capaciteiten en sociale vaardigheden om bewoners én vrijwilligers te instrueren en te 

stimuleren; 
- plan- en organisatievermogen voor het coördineren en realiseren van activiteiten binnen de 

voorziening; 
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 
- christelijke levensovertuiging; 
- bereidheid om 2 avonden per week te werken.  

 

Wat bieden wij? 

- lokaal werken in een kleine bevlogen organisatie; 
- mogelijkheden om flexibel en zelfstandig te werken; 
- een individueel keuzebudget en eigen loopbaanbudget; 
- een jaarcontract dat bij goed functioneren zicht geeft op een vast contract; 
- salariëring volgens de CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening in schaal 7.  

 

Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met Pieter Weerd, Algemeen 
Coördinator op tel. 06 46150782 of per mail pweerd@johanniteropvang.nl 

Reageren op deze functie is mogelijk tot 22 november.  

Interesse? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar info@johanniteropvang.nl. 


