Zorgokee is een professionele en HKZ gekwalificeerde zorgorganisatie. Wij bieden
gespecialiseerde individuele begeleiding en Zorg In Onderwijs aan kinderen/jongeren en
(jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS), ADHD en/of een lichte
verstandelijke beperking. Zorgokee biedt eveneens Beschermd Wonen aan op diverse locaties
in de regio Zuid Oost Brabant. Iedere cliënt is uniek en stelt ons een andere vraag die we vanuit
een maatwerkconcept benaderen. Dit maakt dat je werkomgeving dynamisch is en daagt je uit
om al je talenten in te zetten.
Momenteel zijn we op zoek naar een:

Persoonlijk Begeleider 24-uurs voorziening BW
(24 - 28 uur per week)

Wat houdt de functie in:
Beschermd Wonen (BW): 24-uursvoorziening op de locatie Duinkerkenlaan in Eindhoven
Als Persoonlijk Begeleider binnen het product Beschermd Wonen ga je cliënten in leeftijd van
18 tot 25 jaar met ASS en/of A(D)HD begeleiden. Zij wonen in een groepshuis van Zorgokee,
waarbij zij 24 uur per dag begeleiding ontvangen.
De begeleiding richt zich op twee aandachtsgebieden:
 Begeleiding en ondersteuning op het gebied van wonen, algemene dagelijkse
levensverrichtingen (ADL). Denk hierbij o.a. aan financiën, post, leren omgaan met een
budget en geld, koken en voeding, wassen en strijken, schoonmaken, hygiëne en
gezondheid, gebruik tv, telefoon en computer, mobiliteit, verkeer en gebruik openbaar
vervoer;
 Persoonlijke begeleiding en ondersteuning op sociaal, emotioneel, psychisch en
maatschappelijk functioneren. Omgang en acceptatie van de eigen beperking,
weerbaarheid, sociaal netwerk opbouwen en onderhouden, vrije tijd, hobby's, sport,
vriendschappen, relaties en seksualiteit.
Als Persoonlijk Begeleider ben je visor van een aantal cliënten die woonachtig zijn in het
groepshuis. Samen met jouw visorcliënt stel je een persoonlijk begeleidingsplan op. Hierin
staan leerdoelen die de cliënt wil bereiken in het traject. Als Persoonlijk Begeleider (visor) ben jij
het eerste aanspreekpunt en regievoerder van het traject. Middels visorgesprekken ga je actief
met de cliënt aan de slag op gebied van de persoonlijke leerdoelen. Daarnaast voer je in
samenwerking met je andere teamleden de dagelijkse begeleiding uit. Als Persoonlijk
Begeleider ondersteun jij de cliënt met alle vragen en/of problemen die zich voordoen, je hebt
regelmatig contact met de ouders/verzorgen, school, werk of dagbesteding. Samen zet je de
cliënt in zijn/haar eigen kracht zodat deze, met hulp van het steunnetwerk, uiteindelijk kan
doorstromen naar een (meer) zelfstandige woonplek.

Wat vragen wij van onze nieuwe collega:
 HBO- diploma in een relevante richting;
 Minimaal 3 jaar ervaring in het werken met jongvolwassenen met ASS-problematiek,
ADHD en eventueel andere diagnoses;
 Relevante kennis van de sociale kaart;
 Kennis op het gebied van sociale wet- en regelgeving;
 Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
 Je stelt de cliënt centraal en gaat uit van eigen kracht;
 Bereidheid tot het werken van onregelmatige diensten. (dag- slaap- en
weekenddiensten)
 Woonachtig binnen een straal van 20 kilometer van Eindhoven:
 In bezit zijn van eigen vervoer.

Wat bieden wij:
Een dienstverband van minimaal 20 uur per week en maximaal 36 uur per week (in overleg).
Gezien de flexibiliteit binnen onze organisatie is het ook mogelijk in een combinatiefunctie
werkzaam te zijn, waarin er mogelijkheden zijn binnen Gespecialiseerde Individuele
Begeleiding, Route B en Beschermd Wonen (ambulant of in de 24uursvoorziening).
Daarnaast een interessante en afwisselende baan met veel persoonlijke vrijheid. Je komt te
werken binnen een professionele en enthousiaste organisatie. Waar je de kans krijgt specifieke
kennis op te doen en je verder kunt ontwikkelen doormiddel van opleidingsmogelijkheden.
Een salaris conform schaal 7, cao Sociaal Werk en een flexibel pakket aan arbeidsvoorwaarden
met een Individueel Keuze Budget en Loopbaanbudget. Wij bieden een jaarcontract met uitzicht
op een vast dienstverband.
Interesse:
Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan de gestelde criteria, dan maken wij graag
kennis met jou! Stuur je motivatiebrief en cv zo snel mogelijk onder vermelding van de functie
naar sollicitatie@zorgokee.nl.
Wil je meer weten over Zorgokee? Neem dan een kijkje op onze website: www.zorgokee.nl
Indien je inhoudelijke vragen hebt over de functie, neem dan contact op met Marit Brekelmans,
Teamcoördinator (telefoonnummer: 06-11395556).

