
 
 
Parttime begeleider woonlocatie Sculptuurhuis/Driehoek 
 
Bij onze kleinschalige zorgorganisatie kan jij als begeleider het verschil maken voor onze 
bewoners. We werken met kleine teams om onze bewoners zo goed mogelijk te begeleiden 
en hun leven zowel individueel en als onderdeel van de groep zo prettig mogelijk te maken. 
Er is veel ruimte om met elkaar leuke activiteiten te ondernemen en er is oog voor 
individuele aandacht.  
 
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, wordt er gekookt, gewassen en 
schoongemaakt. 

• Je onderhoud frequent contact met ouders/wettelijk vertegenwoordigers over de 
bewoners.  

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

 
Werken bij ZOMO 
ZOMO Wonen en Dagbesteding biedt professionele zorg aan (jong) volwassen mensen met 
een verstandelijke beperking met locaties in Vleuten-De Meern, IJsselstein, Harmelen en 
Utrecht. 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.  
 
Dichtbij winkelcentrum Vleuterweide, ligt groepswoning het Sculptuurhuis en de 
appartementen de Driehoek. De woningen ademen gezelligheid en een huiselijke sfeer uit. De 
groepswoning biedt ruimte aan in totaal 13 bewoners met een licht verstandelijke beperking 
en bijkomstige problematiek. De bewoners maken gebruik van 24-uurs zorg welke wordt 
gerealiseerd door een hecht team, bestaande uit 7 professionals. Zij zijn van 7.30 uur tot 22.00 
uur aanwezig. Een collega van ZOMO woont in de aangrenzende woning en neemt de 
nachtzorg op zich. 
 



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

 
Dit bieden wij: 

• Een leuke functie voor 24 - 28 uur met uitzicht op een vaste baan 
• Een bruto maandsalaris van maximaal € 3.009 (afhankelijk van opleiding en ervaring) 

conform de CAO Gehandicaptenzorg. Deze functie is ingeschaald in FWG 35. 
• Afhankelijk van de aanvullende taken en verantwoordelijkheden bestaan op termijn 

doorgroeimogelijkheden naar FWG 40 / FWG 45. 
• 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 
• Jaarlijks mee op bewonersvakantie en onderdeel worden van een heel leuk team! 

 
Solliciteren: 
Wil je als begeleider bij ons komen werken? Leuk! Stuur je cv en motivatiebrief naar 
info@zomozorg.nl en 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 via info@zomozorg.nl of desiree@zomozorg.nl.  
Nadere informatie over onze organisatie is te vinden op www.zomozorg.nl. 


