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Woonbegeleider intensief Flex  
Toe aan een nieuwe uitdaging in de zorg? Wil jij meer bezig zijn met gedragsproblematiek en minder met 
ADL? Dan is werken bij Tellus Zorg misschien iets voor jou. Wij begeleiden jongeren en (jong)volwassenen 
met complexe meervoudige problematiek binnen de disciplines Ambulant, Begeleid Wonen en Crisis 
interventies. Ons werkgebied is Friesland. 
 
Wat ga je doen als woonbegeleider? 
Als woonbegeleider heb je een actieve rol in de dagelijkse ondersteuning. Je biedt ondersteuning om een 
optimaal leefklimaat te realiseren, waarin de cliënt zich ontwikkelt naar zo zelfstandig mogelijk wonen. Op 
basis van vastgestelde plannen bied je begeleiding en ondersteuning. Je signaleert (toenemende) problematiek 
en begeleidt cliënten bij sociaal-emotionele aspecten en administratie. Je begeleidt op individueel niveau maar 
bent ook bezig met groepsgesprekken en je zorgt ervoor dat groepen cliënten op de juiste manier met elkaar 
samenleven. Je bemiddelt in conflictsituaties en bouwt een vertrouwensband op met cliënten en biedt waar 
nodig praktische hulp. Ook lever je een bijdrage aan de administratie, registratie en rapportage. 

Wat zoeken wij in een woonbegeleider? 
Wij zoeken woonbegeleiders voor in de flex poule met kennis van onze specifieke multi-problem doelgroep. 
Wij zoeken mensen die met beide benen op de grond staan en die een realistisch beeld hebben van de 
doelgroep. De functie is, in eerste instantie, op flexibele basis. 

Wat verwachten we van jou? 
Je hebt relevante ervaring (pré) met onze doelgroep en beschikt over minimaal MBO werk- en denkniveau 
4 en een zorg gerelateerde diploma (vereiste) of bent bezig met je opleiding. Je bejegent medewerkers en 
cliënten respectvol, hebt tact en inlevingsvermogen. Daarnaast heb je binnen je team een stimulerende en 
motiverende houding. 

Het draaien van onregelmatige diensten hoort bij de functie. Je werkt volgens een rooster in wisselende 
diensten en ook in slaapdiensten. Hier ontvang je onregelmatigheidstoeslag voor. Je kan op meerdere locaties 
in ons werkgebied worden ingezet.  

Wat kan jij van ons verwachten? 

• In eerste instantie een tijdelijk dienstverband. Bij goed functioneren zal de overeenkomst verlengd 
worden. Wij gaan voor de lange termijn met uitzicht op een vast contract. 

• Mogelijkheid parttime te werken, 0-40 uur. 
• Een aantrekkelijk salaris dat gebaseerd is op jouw ervaring als begeleider (marktconform). 
• Arbeidsvoorwaarden volgens de VVT cao, met onder andere vakantie-uren en reiskosten. 

VOG 
Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste. Dit dient te gebeuren binnen 4 
weken na indiensttreding. 

Reacties 
Je kunt op deze vacature reageren door je CV+foto samen met je motivatie te mailen naar Martje Vis op 
martje.vis@telluszorg.nl o.v.v. Vacature Woonbegeleider intensief Flex. 

Gedurende de sollicitatieprocedure wordt er zorgvuldig met de door jou versterkte gegevens omgegaan 
(volgens de richtlijnen van de privacywetgeving AVG). 


