Persoonlijk begeleider 24-uurs voorziening BW
Eindhoven

Ben jij een professionele en enthousiaste begeleider? Zoek jij een organisatie waarin volop wordt
ingezet op persoonlijke ontwikkeling? Heb jij behoefte aan autonomie in je dagelijkse werk en ben je
daarnaast óók nog op zoek naar veel variatie in je werk?
Kan jij op bovenstaande vragen volmondig ja antwoorden (of in ieder geval op de meeste)? Dan ben
jij die begeleider die wij zoeken voor Zorgokee! Lees gauw verder:
Over ons
Zorgokee is een professionele organisatie die inzet op begeleiding. De organisatie is gelegen in
Eindhoven en kent meerdere locaties. Vanuit onze “gezin centraal” visie bieden wij gespecialiseerde
begeleiding, beschermd wonen en zorg in onderwijs aan (jong)volwassenen met een autisme
spectrum stoornis (ASS), ADHD en/of een lichte verstandelijke beperking.
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.
De functie
Als begeleider op onze locatie Duinkerkenlaan in Eindhoven ga jij 9 cliënten persoonlijk begeleiden.
Dit betreft cliënten tussen de 18 en 25 jaar met ASS en/of ADHD. Zij wonen allen in een woonhuis
van Zorgokee, waarbij zij 24 uur per dag begeleiding ontvangen. Hierin ga jij je als begeleider op 2
aandachtsgebieden focussen:
1. Begeleiding en ondersteuning op het gebied van wonen en algemene dagelijkse
levensverrichtingen (ADL).
2. Persoonlijke begeleiding en ondersteuning op sociaal, emotioneel, psychisch en
maatschappelijk functioneren.
Deze aandachtsgebieden vertalen zich in de praktijk onder andere naar:
✓ Begeleiding en ondersteuning bij financiënbeheer, post en administratie, leren omgaan met
budget en geld, koken en voeding en hygiëne en gezondheid.
✓ Persoonlijke begeleiding en ondersteuning bij omgang en acceptatie van eigen beperking,
emotieregulatie, weerbaarheid, vrije tijd, onderhouden en opbouwen sociaal netwerk, sport,
relaties en seksualiteit.
Uiteraard bestaat je werk uit veel meer dan dit. Zo ga je samen met je visorcliënt aan de slag en stel
je een persoonlijk begeleidingsplan op. Hierin formuleer je gezamenlijk leerdoelen die de cliënt wil
behalen. Jij bent het eerste aanspreekpunt en voert de regie van het traject. Middels
visorgesprekken ga je actief aan de slag. Ook het contact met school, werk, gemeente
ouders/verzorgers is onderdeel van jouw takenpakket. Verder voer je in samenwerking met de
andere teamleden de dagelijkse begeleiding uit. Het uiteindelijke doel is dat de cliënt in zijn/haar
eigen kracht komt en, met hulp van het steunnetwerk, doorstroomt naar een (meer) zelfstandige
woonplek. Al met al een ontzettend variërende functie dus!

Wat wij vragen
Voor deze functie vragen wij van jou een flexibele werkhouding waarin je zowel zelfstandig als in
teamverband werkt. Daarbij is het van belang dat je oog hebt voor groepsdynamiek en als begeleider
ondersteuning biedt met alle vragen/problemen van de cliënt. Verder vragen wij:
✓ Een relevante HBO-opleiding;
✓ Minimaal 3 jaar werkervaring met jongvolwassenen op een woongroep;
✓ Kennis op het gebied van sociale wet- en regelgeving;
✓ Bereidheid tot het werken van onregelmatige diensten (dag-, slaap- en weekenddiensten);
✓ Dat je woonachtig bent binnen een straal van 35 kilometer van Eindhoven.
Bovenal is het van belang dat je beschikt over een dosis enthousiasme, relativeringsvermogen en
humor!
Wat bieden wij
Voor wat, hoort wat. Kom je bij ons in dienst mag je de volgende zaken vanuit ons verwachten:
✓ Een interessante en afwisselende baan met veel autonomie en vrijheid;
✓ De 5-daagse cursus “Gezin Centraal” om de basismethodiek eigen te maken en
standaardcursussen als suïcidepreventie en PAC;
✓ Mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen door bijvoorbeeld extra teamtaken, het volgen
van opleiding/cursussen en de mogelijkheid en facilitering van de registratie Registerplein;
✓ Salaris conform schaal 7 Sociaal Werk;
✓ Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.
Interesse?
Lijkt deze functie je interessant? Solliciteren maar! Wij maken graag kennis met je. Stuur bij interesse
je cv én motivatiebrief naar sollicitatie@zorgokee.nl
Wil je meer weten over Zorgokee? Neem dan eens een kijkje op onze website www.zorgokee.nl of op
onze LinkedIn pagina. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Anouk
Pisters (06 25 12 54 28) of Marit Brekelmans (06 11 39 55 56).
Vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Niek Hendriks (06 82 83 35 36).

