Stichting Ons Bedrijf is een
unieke organisatie, waar
werknemers, samen met
een groep vrijwilligers, op
een positieve,
gelijkwaardige manier de
Wegens het vertrek van één van onze coaches zijn wij op zoek naar een enthousiaste
ruim 250 cliënten
kandidaat voor de functie van:
begeleiden op diverse
afdelingen.
Onze cliënten zijn mensen
met een verstandelijke,
lichamelijke of psychische
beperking of overige
problematiek, die (nog)
niet in aanmerking komen
voor een reguliere
arbeidsplaats.

Wooncoach
voor 24 uur per week

Samen met je collega’s begeleid en ondersteun je onze cliënten bij het ontwikkelen van meer
zelfredzaamheid in het dagelijks leven thuis. Daarnaast werk je -samen met de cliënt- aan het
inschakelen, versterken en uitbouwen van zijn/haar sociaal netwerk.
Taken en verantwoordelijkheden van de wooncoach:
 Begeleiden van cliënten in de thuissituatie en het -samen met hen- opstellen,
uitvoeren en evalueren van een begeleidingsplan;
 Ondersteunen en helpen ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om grip op het
dagelijks leven te krijgen en te behouden;
 Ondersteunen bij het inschakelen, versterken en uitbreiden van een sociaal netwerk;
 Onderhouden van contacten met betrokken organisaties en de opdrachtgever, bijv. de
gespreksvoerder van de gemeente.

We bieden groepsbegeleiding op interne
afdelingen (Werkplaats,
Productie afdeling, Atelier,
Winkel, Toeristisch
Informatiepunt) en op
eigen externe afdelingen
i.s.m. andere partijen (Het
Specifieke functie-eisen:
Natuurcentrum en
 Relevante vakkennis op MBO niveau in een sociaal agogische richting;
Verpleeghuis Norschoten).
 Werkervaring als wooncoach of ambulant begeleider is een pré;
Daarnaast ook op andere
externe werkplekken,
 Kennis van begeleidings- en gespreksmethodieken en deze kunnen toepassen;
zoals zorgboerderijen,
 Methodisch kunnen werken en het SMART kunnen opstellen van een coaching plan;
winkels, instellingen en
 Zelfstandig kunnen werken, flexibel inzetbaar, creatief in de aanpak van problematiek;
bedrijven.



Ook bieden we individuele
begeleiding/Wooncoaching
waarbij we cliënten
ondersteunen bij het
ontwikkelen van meer
zelfredzaamheid in het
dagelijks leven en het
versterken van een sociaal
netwerk.
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Sociaal vaardig: tactvol, inlevend, in staat een vertrouwensband op te bouwen,
om kunnen gaan met weerstand en/of agressie;
Stressbestendig; goed kunnen omgaan met spanningen en kunnen prioriteren;
In het bezit van een geldig rijbewijs B.

Ons Bedrijf biedt:
 Een uitdagende en afwisselende baan, met daarbij veel eigen regie;
 Ontwikkelmogelijkheden, o.a. door het aanbod van intern georganiseerde trainingen,
cursussen en activiteiten;
 Salarisschaal 40, volgens Cao GGZ, incl. vakantietoeslag en eindejaaruitkering.
Uw brief kunt u vóór do. 25 november per email richten aan de afdeling personeelszaken van
Ons Bedrijf: pz@onsbedrijfbarneveld.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vr. 26
november. Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw W.
Gorissen-van Heusden (Directeur), tel. (0342) 424912.

