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Functiebeschrijving
Verrekijkers, omdat je meer ziet als je verder kijkt dan je neus lang is.

BEGELEIDERS
Wat bieden wij?
 Ruimte om (jong)volwassenen, die niet de lieverdjes van de klas zijn, veiligheid en structuur te bieden.
 Ups en dows kennen we allemaal. Hoe je ermee omgaat, verschilt van persoon tot persoon. De
jongvolwassen bewoners met wie jij mag werken, reageren vaak een tikkeltje agressiever dan wenselijk. Jij
laat je daardoor niet afleiden, want je weet dat het nu niet gaat om wie het sterkste is met handje drukken.
Maar dat ‘brainpower’ nu de sleutel is. Jij achterhaalt wat het vertoonde gedrag veroorzaakt. En biedt ze juist
nu de veiligheid die gevraagd wordt.
 Reken maar dat er een sterke band ontstaat tussen jou en de (jong)volwassenen die hier wonen. Deze band
creëren jullie samen, doordat jij kijkt naar de persoon achter het gedrag en hem net weer de motivatie geeft
die hij/zij nodig heeft. Dan mag jij je toch gerust een held noemen hoor. Of begeleider met de grote B.
 Een gouden kans om onderdeel te zijn van een enthousiast en professioneel team. Hier word je gezien en
gewaardeerd.
 Je krijgt dankzij zelforganisatie volop kans om initiatief te nemen. Tenslotte weet jij wat er nodig is voor het
bieden van goede begeleiding en ondersteuning van onze cliënten.
 Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling (o.a. door scholing).
 Een contract dat qua uren past bij jouw persoonlijke situatie.
 Fiscaal voordeel op de reiskosten voor je woon-werkverkeer.
 Onregelmatigheidstoeslag (ORT)als je de avonden/ weekenden werkt.
 Boost voor je vitaliteit: fiscale voordelen op bijvoorbeeld jouw sportabonnement, fiets etc. en zelfs korting op
culturele uitjes (abonnement op Cultuur Werkt!), korting bij geselecteerde sportscholen en kledingmerken in
deze regio.
Wat bied jij?
 Je bent creatief, oplossingsgericht en hebt humor.
 Je staat stevig in je schoenen en je houdt het hoofd koel.
 Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 Je bent flexibel en kunt je gemakkelijk aanpassen aan de situatie.
 Je bent verbaal sterk en kunt ook schriftelijk goed verwoorden wat je observeert.
 Je hebt een relevante opleiding op niveau 4 of 5.
Wie zijn wij?
Prinsenstichting is een organisatie met lef! Zowel medewerkers, als cliënten. We vertrouwen op ieders inzet en
leren van elkaar. Gentle Teaching is de basis in de omgang met onze cliënten. Vanuit de verbondenheid die
hierbij ontstaat, geven we samen vorm aan de kwaliteit van leven.
Toon jouw lef!
Stuur een what’s app naar 06-53540199 of een e-mail naar c.wolgen@prinsenstichting.nl waarom jij de persoon
bent die wij zoeken! Dan is je sollicitatie gestart en regelen we de officiële formulieren later wel…
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