
 
 
Op de woonlocatie IJsselstede/De Kade in IJsselstein zijn wij op zoek naar een 
nieuwe collega voor 24 tot 30 uur per week! 
 
Wie zijn wij? 
ZOMO Wonen en Dagbesteding biedt professionele zorg aan (jong) volwassen mensen met 
een verstandelijke beperking met locaties in Leidsche Rijn, IJsselstein, Harmelen en Utrecht. 
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. 
 
ZOMO staat voor uitstekende zorg en ondersteuning aan haar cliënten. Géén onnodige 
bureaucratie en van het kastje naar de muur gestuurd worden. Goede afspraken met elkaar 
maken en korte communicatielijnen maken de dingen duidelijk en helder. Dit maakt werken 
bij ZOMO bijzonder prettig! 
 
IJsselstede / De Kade 
Dicht bij het gezellige centrum van IJsselstein, ligt de groepswoning De IJsselstede en de 
appartementen De Kade. Deze woningen bieden samen ruimte aan 17 bewoners met een 
verstandelijke beperking en bijkomstige problematiek. De gemiddelde leeftijd bedraagt 33 
jaar. De bewoners maken gebruik van 24-uurs zorg welke wordt gerealiseerd door het team, 
bestaande uit 8 professionals waarvan er één de zorgouder is. Zij zijn van 7.30 uur tot 22.00 
uur aanwezig. De zorgouder woont in de aangrenzende woning en neemt voor een 
belangrijk deel de nachtzorg voor haar rekening. 
 
Waarin onderscheiden we ons? 
De woningen ademen sfeer, gezelligheid en huiselijkheid uit. Achter de woningen zijn de 
tuinen samengevoegd tot één grote tuin met een gezellige overkapping. In onze woningen 
staan de bewoners centraal. Er is veel ruimte om met elkaar leuke activiteiten te 
ondernemen en er is oog voor individuele aandacht en gesprekken. Regelmatig gaan de 
bewoners op uitjes variërend van een bezoek aan het centrum tot het allerleukste pretpark. 
Verder hebben we een heel leuk team van 8 personen die voor elkaar klaar staan en waar de 
sfeer goed is. Met elkaar zorgen we voor een knusse en sfeervolle groep en stimuleren we 
de bewoners om zich te ontwikkelen en elkaar te helpen daar waar nodig. 
 



 
 
Wat ga je doen? 

• Het opbouwen van fijne en langdurige contacten met onze bewoners. We zijn op 
zoek naar iemand die voor langere tijd met ons de verbinding wil aangaan. 

• Je werkt als onderdeel 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. 

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

• Je bent als Eerst Verantwoordelijk Begeleider (EVB-er) voor een aantal cliënten 
verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarlijks ondersteuningsplan (OP). 

• Je bent flexibel en bent bereid om soms wat extra te werken. 
• Het in bezit zijn van een rijbewijs B (schakel) is een pre. 

 
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. 

• Afhankelijk van de aanvullende taken en verantwoordelijkheden bestaan 
doorgroeimogelijkheden naar FWG 40 / FWG 45 

• Een prima pensioen bij pensioenfonds Zorg & Welzijn 
• 8,0% vakantiegeld 
• 8,33% eindejaarsuitkering  
• Jaarlijks mee op bewonersvakantie 
• Onderdeel worden van een heel leuk team! 

 
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 onze organisatie verwijzen we graag naar 
onze website: www.zomozorg.nl, bel ons op of stuur een mail naar caroline@zomozorg.nl. 
 
 


