
 

 

 

 

 

 
Meer met mensen. Wij geloven dat ieder mens zich kan en wil verbeteren. Ook mensen die kwetsbaar zijn en die 

het zonder dak of thuis moeten stellen, hebben recht op een volwaardige plek in onze maatschappij. Juist voor 

deze mensen willen we er zijn. Wij willen hen helpen hun leven zo goed mogelijk op te pakken en mee te doen. 

Mensen uitdagen meer uit zichzelf te halen. Dat is wat wij doen. 

 

Begeleiding, opvang en wonen. Wij helpen mensen die door complexe problemen dak- of thuisloos zijn of dit 

dreigen te worden met opvang, begeleiding en woonondersteuning. Als het nodig is, bieden wij mensen een veilige 

plek in één van onze woonvoorzieningen. Wij bieden hulp op maat. Zo kort mogelijk, maar zolang als nodig is. Wij 

stimuleren de kracht en zelfredzaamheid van mensen en hun netwerk van familie, vrienden en bekenden. Ook 

werken wij nauw samen met organisaties voor wonen, welzijn en zorg. 

 

dnoDoen is een instelling voor maatschappelijke opvang met vestigingen in Alkmaar, Den Helder, Hoorn en 

Zaanstad. dnoDoen heeft een breed scala aan activiteiten bestaande uit Trajectbegeleiding, Woonbegeleiding, 

Wonen extra, Nachtopvang, Wonen in de wijken, Kamers met Kansen, Housing First, Briefadressen en Tijdelijk 

huisverbod. 

 

Voor onze vestiging in Hoorn zijn wij per direct op zoek naar een nieuwe collega: 

 

Woonbegeleider m/v –    36  uur per week  

 

Je biedt dagelijkse ondersteuning en begeleiding aan individuele en groepen cliënten. Voor deze functie zijn we op 

zoek naar een woonbegeleider die onze cliënten én eventueel meekomende kinderen in de opvang gaat 

ondersteunen en begeleiden. De diensten lopen van 8.00  tot 16.30 uur of van 13.30  tot 22.00 uur bij de 

afdelingen Trainingshuis, Begeleid wonen, Houvast en Kamers met Kansen.  

 

Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, dit doe je in samenwerking met 

de trajectbegeleider, maar je hebt geen pedagogische eindverantwoordelijkheid. Je signaleert behoeften en bent 

betrokken bij het vormgeven van de krachtinventarisatie en het begeleidingsplan en voert deze uit. Daarnaast 

organiseer je individuele en groepsgerichte activiteiten en voer je ondersteunende werkzaamheden uit. Je denkt 

actief mee over het verbeteren van de dienstverlening en neemt deel aan werkoverleg.  

 

 

Wij vragen: 

Een afgeronde mbo-opleiding SPW of vergelijkbare opleiding niveau 4 aangevuld met ervaring op het gebied van 

psychiatrie, verslavingszorg, psychosociale problematiek of een combinatie hiervan. Ook ben je op de hoogte van  

maatschappelijke ontwikkelingen.  

 

Je bent secuur en kunt je aanpak aanpassen van ondersteunend of begeleidend naar soms ook bemoeizorg. Je 

bent in staat om controlerend en corrigerend op te treden bij fysieke en verbale agressie van cliënten. Je beschikt 

over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk . Je hanteert een 

professionele werkhouding in cliëntcontact. Je beschikt over een probleemoplossend vermogen en bent in staat 

tot zelfreflectie.    

 

Wij werken conform de methodiek Krachtwerk als basis van de begeleiding. Bekendheid met deze methode is een 

pré. Je kunt goed werken binnen een klein team, neemt initiatief en vindt het geen probleem om onregelmatig te 

werken. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Je bent stressbestendig, daadkrachtig en je hebt 

gevoel voor humor. Omdat onze woningen over de regio verspreid liggen is ook een rijbewijs B noodzakelijk.  

 

Deze vacature zetten wij  gelijktijdig zowel intern als extern uit waarbij interne kandidaten de voorkeur hebben. 

Voor deze functie vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag. 

 

 

Wij bieden:  

Salaris en rechtspositie conform de cao Sociaal Werk schaal 6. Hierbij geldt een maximum salaris op fulltime basis 

van € 3.176,- bruto per maand.  

Stuur je reactie voorzien van sollicitatiebrief en cv naar: personeelszaken@dnodoen.nl o.v.v. vacature 

Woonbegeleider WF. 

Neem voor meer informatie contact op met  Joyce Langedijk, teamleider locatie West-Friesland, tel. 06-13664271  

 

.Acquisitie n.a.v. deze vacature  stellen wij niet op prijs.  
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