
vacature 
 

De Blankehoeve als horeca-locatie gaat al een aardig tijdje terug in de tijd, maar met de huidige 
toegevoegde waarde "zorg" heeft het sinds 2018 een nieuwe invulling. De Blankehoeve Zorg biedt 
namelijk ook een Begeleid Wonen en Werken Traject én een Begeleid Werken Traject door middel 

van dagbesteding. 
 

De Blankehoeve richt zich op (jong)volwassenen (leeftijd van 18+) met een beperking en/of 
psychiatrische problematiek en biedt hierin begeleiding d.m.v. het Begeleid Wonen en Werken 

Traject. Door op verschillende niveaus ondersteuning te bieden helpen we de deelnemers 
zelfredzaam te zijn en volwaardig te participeren in de maatschappij. Bij dit traject staat 

ontwikkeling en werken vanuit eigen kracht centraal. 
 

Als begeleider ben je betrokken bij alle facetten wat dit traject geeft. Dat betekent dat je samen met 
de deelnemers optrekt d.m.v. het delen van mooie maar ook minder mooie momenten. Dat je 

samen leuke momenten beleeft en je op alle leefgebieden de deelnemer ondersteunt. Je begeleid in 
alles wat de deelnemer nodig heeft en verwerkt dit in persoonlijke zorgplannen.  

 
Wij zoeken iemand die: 

 Ervaring heeft in het begeleiden van (jong)volwassenen waarbij sprake is van gevarieerde 
problematiek; van licht verstandelijk beperkt tot psychiatrische problematiek. Ervaring 

binnen het autisme-spectrum is een pré.  
 Gemakkelijk gesprekken aangaat over diverse onderwerpen 

 Zijn/haar mening durft te geven en dat ook doet 
 Kan inspireren, motiveren, relativeren en analyseren 

 Een afgeronde agogische opleiding heeft (SPH, MWD, SPW4, of soortgelijk) 
 Bereid is wisselende diensten te draaien, inclusief avonden en weekenden 

 Humor heeft, coachend en activerend is, maar ook waar nodig het reguleren (of 
confronteren) van gedrag niet uit de weg gaat 
 Niet bang is voor een fikse uitdaging! 

 
Wij bieden: 

 Een contract voor 32-36 uur van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging bij 
wederzijdse tevredenheid 

 Een prettige werkomgeving waar jij je talenten kunt gebruiken en ontwikkelen 
 Aanvullende regeling voor woon-werk verkeer 

 Ruimte voor ideeën en creativiteit! 
 

Lijkt het jou mooi om een verschil te kunnen maken in het leven van onze deelnemers? 
Ben jij toe aan een uitdaging? Stuur dan je sollicitatie met CV naar info@blankehoeve-

zorg.nl o.v.v. vacature Persoonlijk Begeleider 
 

 

(Woon) Begeleider m/v 

32-36 uur per week 


