
 
 

 

Voor ons unieke wooninitiatief in Apeldoorn zijn we op zoek naar een  

 

Persoonlijk Begeleider HBO 

 

Wij zijn een uniek kleinschalig woonvoorziening voor volwassen mensen met Autisme en een normale 

tot hoge begaafdheid. Wij bieden levensloopbegeleiding. Levensloopbegeleiding is ondersteuning op 

alle levensgebieden.  

Mensen wonen bij ons zelfstandig in onze kleinschalige woonvoorziening of ambulant in de wijk. Zij 

hebben een WMO-, of WLZ-indicatie. Financiering verloopt via een PGB ( Persoonsgebonden 

Budget).  

 

Wij zijn uniek omdat we zeer kleinschalig zijn, een klein, vast en hecht team hebben, en de lijnen kort 

en simpel houden. Alle gelden worden besteed aan directe ondersteuning en we hebben niet te 

maken met het logge instellingsdenken of bureaucratie. Er is ruimte voor eigen ideeën en veel 

vertrouwen om deze lijnen te mogen uitzetten. Uiteraard binnen de gestelde kaders en visie. 

 

Natuurlijk voldoen wij aan alle kwaliteitseisen die gesteld worden vanuit de gemeente en het Rijk. 

Daarom is een HBO-opleiding voor deze functie een harde eis. Daarmee kunnen we helaas geen 

concessies doen. 

Het liefst willen we iemand die zich voor langere tijd bindt aan ons initiatief. Een vaste medewerker 

geniet dus onze voorkeur. Uiteraard is ZZP wel bespreekbaar. Je moet je als ZZP 'er wel bedenken 

dat we dezelfde commitment verwachten. 

 

In ons wooninitiatief zijn we elke dag aanwezig. Van maandag t/m donderdag werken we met drie 

mensen van 14 uur tot 21:30 uur en van vrijdag t/m zondag werken we met twee mensen van 14u tot 

20u. 

 

Even alle praktische zaken op een rijtje: 

 

• Harde eis is minimaal HBO (SPH, MWD, Psychologie, Pedagogiek of Social Work); 

• Liefst een vaste medewerker die voornemens is zich te binden voor langere tijd; 

• ZZP is bespreekbaar. Belangrijk is ook hier het commitment; 

• Betaling loopt vanuit de CAO VGN. Hoogte salaris wordt bepaald door ervaring; 

• Affiniteit en ervaring in het werken met volwassen mensen met Autisme (minimaal 3 jaar); 

• Uren zijn in overleg. Maar minimaal 14uur; 

• Je krijgt 2 of 3 bewoners waar je Persoonlijk Begeleider van wordt; 

• Assessment kan deel uitmaken van de procedure; 

• Er is geen sluitingsdatum. We zoeken net zolang door totdat we beste match hebben voor 

onze bewoners en ons team 

 

Meer info nodig of direct je interesse kenbaar maken? Neem dan contact op met Christel Brink 

(christel@mhoom.nl) of stuur direct een motivatiemail met je CV. 

mailto:christel@mhoom.nl

