
 

  

Oproepkracht wonen/ dagbesteding 
Stel, jij wordt onze nieuwe begeleider. Dan bied je ondersteuning aan jong volwassen cliënten met een 
verstandelijke en of lichamelijke beperking. Dan ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
zorgplan van de cliënt en beweeg je mee met zijn of haar behoeften. Niet zomaar natuurlijk! Maar altijd 
met het doel dat cliënten kunnen leven zoals ze zelf graag willen, in een fijne en veilige omgeving. 
Ongewenst gedrag komt weleens voor, maar jij buigt dit op een positieve manier om. Zo weet je samen 
met je team jullie cliënten een veilige, gezellige en gestructureerde woonomgeving/ dagbesteding te 
bieden.  

Waarom ’t Huus? 

Stichting ’t Huus staat voor kleinschaligheid, cliëntgerichte zorg, persoonlijk contact en individuele 
aandacht. Zo kunnen onze cliënten een kwalitatief goed leven leiden dat is afgestemd op hun 
mogelijkheden, wensen en ambities.  

We doen er alles aan om bij te dragen aan de ondersteuning van mensen met een verstandelijke en of 
lichamelijke beperking. Want ook zij hebben recht op een geborgen veilige thuishaven. En daarom 
hebben we jou nodig. 

Wie zoeken we? 
Hopelijk vink jij onderstaand lijstje af: 

• Je bent bezig met een opleiding in de sector zorg en welzijn of hebt deze afgerond; 
(minimaal vragen wij mbo niveau 4 of je bent in het bezit van je propedeuse)  

• Je hebt hart voor de zorg en bent een echte aanpakker; 
• Je hebt een flexibele instelling ten opzichte van cliënten en werktijden; 
• Je wilt graag in teamverband werken;  
• Je bent enthousiast en gemotiveerd om te gaan werken; 
• Je bent in het bezit van een VOG (deze kosten worden door ’t Huus vergoed); 
• Je bent in staat in complexe situaties te handelen;  
• Je hebt affiniteit met de genoemde doelgroep en bent communicatief vaardig; 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. 

Dit mag je van ons verwachten: 

• Werkuren worden in overleg met jou afgestemd; 
• Een leuke en afwisselende baan; 
• Een leuke werkplek waar ruimte is voor eigen initiatief;  
• De kans om maatschappelijk betrokken werk te doen; 
• Salaris is conform de CAO Gehandicaptenzorg en afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding. 

Ben je enthousiast geworden door bovenstaande vacature en voel jij je geroepen om deze functie op te 
vullen? Vertel ons dan waarom jij denkt dat je bij ons past door dit samen met je CV te mailen naar 
solliciteren@stichtingthuus.nl.  
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Ilse Cuyle op telefoonnummer 06 - 15536698. 
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