
 
 
Parttime begeleider dagbesteding  
 
Als begeleider wil je niets liever dan je bezighouden met het zoeken naar welke 
activiteiten het beste aansluiten bij je cliënten. Dat is precies wat je bij ZOMO op een 
bijzonder leuke locatie gaat doen. Je runt samen met je collega’s de ZOMO Speelboerderij 
Houten. Deze unieke locatie biedt, mede dankzij de aanwezige dieren, het kleinschalige 
horecapunt en het groen in de speeltuin, veel mogelijkheden om er samen een leuke en 
zinvolle dag van te maken!  
 
Wat ga je doen? 

• Een fijne en langdurige relatie opbouwen met onze cliënten. De omvang van de groep 
cliënten op deze locatie is momenteel nog beperkt, maar groeit naar verwachting in de 
nabije toekomst naar 12 tot 16 cliënten.  

• Je werkt als onderdeel van een klein en zelfstandig team. Samen met je collega’s geef je 
dagelijks invulling aan de dagbesteding op deze locatie. 

• Je onderhoud frequent contact met ouders / wettelijk vertegenwoordigers over de cliënten. 
• Je bent als Eerst Verantwoordelijk Begeleider (EVB-er) voor een aantal cliënten 

verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarlijks ondersteuningsplan (OP). 

 
Werken bij ZOMO Dagbesteding  
ZOMO Dagbesteding biedt professionele zorg aan (jong) volwassen mensen met een verstandelijke 
beperking met locaties in Houten, IJsselstein, Utrecht en Harmelen. De cliënten en hun ouders staan 
bij ZOMO centraal en wij zien de samenwerking en contact met de cliënt zelf en hun ouders dan ook 
als een essentieel onderdeel van de begeleiding.  

Bij onze kleinschalige zorgorganisatie kan jij als begeleider het verschil maken voor de cliënten die 
met veel plezier werken bij de ZOMO Speelboerderij Houten. Dankzij de combinatie van een 
kinderboerderij en speeltuin inclusief een klein horecapunt is er op deze locatie altijd wat te doen. 
Ben je nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op onze website:  
https://www.zomozorg.nl/dagbesteding/locaties/speelboerderij-houten/ 
 

Waarin onderscheiden we ons? 
ZOMO staat voor uitstekende zorg en ondersteuning aan haar cliënten. Bij ZOMO géén onnodige 
bureaucratie en we sturen je niet van het kastje naar de muur. In onze kleine en gezellige organisatie 
maken we duidelijke afspraken, zijn de communicatielijnen écht kort en geven we jou de vrijheid om 
samen met je collega’s invulling te geven aan de dagbesteding. Dit maakt werken bij ZOMO zowel 
uitdagend als bijzonder prettig! 



 
 
Van onze nieuwe collega vragen wij: 

• Ervaring in het werken met mensen met een verstandelijke beperking  
• Een zorg-gerelateerde diploma van een relevante opleiding op minimaal niveau 3 
• Je zorgt voor een veilige werkomgeving en een prettige werksfeer  
• Je staat stevig in je schoenen en denkt in mogelijkheden 
• Je bent in staat om zelfstandig de cliënten te begeleiden  
• Een open, respectvolle en oplossingsgerichte werkhouding 
• Je werkt 2 – 3 vaste dagen per week, maar je bent flexibel en je bent bereid om                     

soms wat extra te werken en daarnaast op verschillende locaties. 
• Kennis over de zorg voor dieren, houtbewerking en/of groenwerkzaamheden is een pre. 
• Het in bezit zijn van een rijbewijs B (schakel) is een pre. 

 
Dit bieden wij: 
De cliënten en je nieuwe collega’s kijken ernaar uit om je te ontmoeten. Als je bij ons komt werken 
dan biedt ZOMO je: 

• Een leuke functie voor 24 uur, uitgaande van drie werkdagen per week 
• Een bruto maandsalaris van maximaal € 3.009 (afhankelijk van opleiding en ervaring) 

conform de CAO Gehandicaptenzorg. Deze functie is ingeschaald in FWG 35. 
• Een prima pensioen bij pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZ&W) 
• Een eindejaarsuitkering van 8,33% en 8,0% vakantiegeld 
• Scholingsmogelijkheden zodat je je kunt blijven ontwikkelen 
• De kans om onderdeel te worden van een heel leuk team! 

 
Solliciteren: 
Wil je bij ons als begeleider komen werken? Leuk! Stuur dan je cv en motivatiebrief naar 
info@zomozorg.nl dan spreken we elkaar snel!  
 
Heb je nog vragen of wil je een keer komen kijken hoe het is?  
Neem gerust contact met ons op. Stuur een mail naar margo@zomozorg.nl of bel ons.  
Alle informatie over onze organisatie vind je op www.zomozorg.nl. 
 
 


