


VACATURE 
Begeleider m/v 
24-32 uur per week

Algemeen
Zorg van José is een kleine organisatie en biedt zorg aan mensen met een licht verstandelijke, 
psychische en/of lichamelijke beperking. Onze cliënten krijgen vraaggerichte zorg en begeleiding op 
alle terreinen van hun leven. Dat doen we met ambulante begeleiding aan huis. Daarnaast beschikken 
wij voor onze cliënten over huurwoningen voor begeleid wonen in Rijswijk en Den Haag. Vlak bij ons 
kantoor is bovendien een woning waar intensieve begeleiding wordt geboden. In onze grote, gezellige 
woonkeuken kunnen al onze cliënten dagelijks komen eten. Hier bieden wij ook een deel van onze 
dagbesteding aan. Via onze tuindienst kunnen mensen onder begeleiding van hoveniers 
dagbesteding volgen door tuinen te onderhouden, zowel voor particulieren als bedrijven, 
overheidsinstanties en instellingen.

We zoeken een ervaren HBO-opgeleide woon- en/of activiteitenbegeleider, liefst aangevuld met 
orthopedagogiek met diagnostische aantekening, die zowel de uitvoerende werkzaamheden kan 
verrichten als de collega’s met raad en daad kan bijstaan.

Werktijden
7 dagen per week in diensten volgens rooster. 

Functie-eis
• HBO/WO denk- en werkniveau (bij voorkeur een combinatie SPH/orthopedagogiek/diagnostiek)
• 5 jaar ervaring als (woon)begeleider/activiteitenbegeleider
• Kennis van de sociale kaart
• Inzicht in en ruime ervaring met de verschillende methodieken
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Bij voorkeur training op het gebied van zorgbegeleiding
• Bij voorkeur training op het gebied van het verstrekken van medicatie
• Bij voorkeur ervaring met oplossingsgericht werken
• Bij voorkeur minimaal twee jaarlijkse bijscholing op zorgbegeleiding en verstrekken van medicatie

Werkzaamheden
1. Ambulant begeleiden van cliënten
2. Verzorgen van diensten op het steunpunt en in de woning
3. Begeleiden van cliënten bij activiteiten, koken, huishouding en administratieve werkzaamheden
4. Controleren van de medicatie en bewaken van de voorraad
5. Overleg voeren over het werk en de methodiek
6. Een bijdrage leveren aan de intake

Specifieke kenmerken:
- Begeleidingsvaardigheden
- Organisatorische kwaliteiten
- Analytisch vermogen voor het vertalen van de begeleidingsvraag naar het begeleidingsplan 

en de doelen
- Sociale vaardigheden voor het functioneel begeleiden van de medewerkers en voor de 

contacten met de cliënten en eventueel de leefomgeving
- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van de (begeleidings-)

plannen en het maken van de rapportages
- Reflecterend vermogen op het eigen functioneren, de beroepshouding en de professie.
- Afstemmen inhoudelijke processen met de zorgcoördinator en staf
- Leiden van casuïstiekbesprekingen 
 



Salarisindicatie
• Afhankelijk van opleiding en ervaring: Salarisschaal 45 - 55 Cao Gehandicaptenzorg 2017 -2019)

Ben jij sociaal vaardig, enthousiast, oplossingsgericht, secuur, staan bij jou onze cliënten op nummer 
1 en voldoe je aan bovenstaande functie-eisen, stuur dan je schriftelijke sollicitatie en c.v. naar 
info@zorgvanjose.nl

Heb je vragen, neem dan contact op met kantoor en vraag naar Chantal Santoo (zorgcoördinator) of 
Ellard Brandenburg (directeur), 070 – 3 46 29 76.  
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