
 
 
Functieomschrijving begeleid(st)er op oproepbasis 
 
Bij deze kleinschalige zorgorganisatie kan jij als begeleid(st)er het verschil maken voor de 
bewoners. We werken met kleine teams van 7-8 personen om onze bewoners zo goed 
mogelijk te begeleiden en hun leven zowel individueel en als onderdeel van deze 
woongroepen zo prettig mogelijk te maken. De bewoners en hun ouders staan bij ZOMO 
centraal en wij zien de samenwerking en contact met de bewoner zelf en hun ouders dan 
ook als een essentieel onderdeel van de begeleiding.  
 
De basis van deze functie bestaat vooral uit: 

• Het opbouwen van fijne en langdurige contacten met onze bewoners 
• Je maakt op flexibele basis onderdeel uit van een zelf organiserend team 
• Binnen het zelf organiserende team heeft iedereen zijn eigen taken en 

verantwoordelijkheden 
• Je runt en vormt samen met collega’s en bewoners een ‘’gezin’’ 
• Net als in ieder gezin moeten er boodschappen worden gedaan, word er gekookt, 

gewassen en schoongemaakt. Daarnaast is er uiteraard ruim voldoende tijd om leuke 
dingen te doen met de bewoners 

• Je onderhoud frequent contact met ouders en wettelijk vertegenwoordigers en 
collega’s over de bewoners.  

• Je bent flexibel 

Arbeidsvoorwaarden 
• Salaris: deze functie is ingeschaald in FWG 35 met een bruto maandsalaris van  

tussen de € 2.110 en € 3.009 (afhankelijk van opleiding en ervaring) conform de                 
CAO Gehandicaptenzorg. 

• De gewerkte uren worden maandelijks in de volgende maand op basis van een 
integraal uurloon (het basis uurloon inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en 
compensatie voor opgebouwde vakantie uren, PBL uren en erkende doordeweekse 
feestdagen) uitbetaald. 

Uiteraard is de woning 24/7 en 365 dagen per jaar geopend. De diensten zijn doorgaans van 
7:30-15:00 uur, van 15:00-22:00 uur of 16:00-20:00 uur. Voor de nachtdiensten is er vaste 
nachtwacht aanwezig. 
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie? 
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar info@zomozorg.nl en wie weet spreken we elkaar 
snel! Voor meer informatie over deze functie of ZOMO Zorg verwijzen we graag naar onze 
website: www.zomozorg.nl. 
 


