
 

 

Inizo zoekt persoonlijk (woon)begeleider voor locatie 
Stompwijk (24-28 uur) 

 

Inizo is gespecialiseerd in het bieden van begeleiding en ondersteuning aan jongeren (10-25 jaar) met autisme in 
combinatie met aanverwante stoornissen en/of onbegrepen gedrag. 

We kijken daarbij naar de behoeften die achter onbegrepen gedrag verborgen liggen. Hierbij nemen wij de kracht 
van mensen als uitgangspunt waardoor zij kunnen groeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Dit doen wij 
onder andere door het organiseren van zoveel mogelijk succeservaringen en het voorzichtig oprekken van 
iemands ‘comfort zone’. We creëren voor onze werknemers een uitzonderlijke werkomgeving met veel ruimte 
voor het werken aan een relatie met de cliënt. Er is veel individuele aandacht om te werken aan de toekomst van 
de cliënt. Een goede werkrelatie tussen de werknemer en de cliënt in samenwerking met de orthopedagoog is de 
basis tot successen en altijd ons uitgangspunt. 

Dankzij onze kleinschalige en flexibele aanpak kunnen wij goed inspelen op de unieke behoeften van onze 
cliënten, medewerkers én opdrachtgevers. Wij kijken naar wat er wél mogelijk is en zo helpen we mensen uit de 
knel en bieden wij voor een ieder de gepaste zorg. 

 

Als woonbegeleider werk je met jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) en onbegrepen 
gedrag. Je begeleidt hen bij de dagelijkse activiteiten en biedt ondersteuning bij de verschillende ontwikkeldoelen 
beschreven in het zorgplan. Je rapporteert, signaleert en onderhoud contact met het netwerk van de client. 

Wij zijn op zoek naar een woonbegeleider met ervaring die één of twee persoonlijk begeleiderschappen kan 
oppakken, onder supervisie van een begeleider 1. Daarnaast run je samen met je collega’s een huishouden. 
Koken en lichte huishoudelijke werkzaamheden behoren ook tot die werkzaamheden. 

 

Jouw profiel als begeleider bij Inizo 

• Je herkent jezelf in onze visie en werkwijze en houdt ervan om in mogelijkheden te denken. 

• Je bent in bezit van een zorg gerelateerde afgeronde opleiding op minimaal MBO 3 niveau aangevuld 
met kennis en ervaring in het werken met onze doelgroep. 

• Je hebt ervaring met begeleiding van mensen met autisme; 

• Je bent empathisch, maar weet je mannetje te staan; 

• Je hebt bij voorkeur ervaring met het draaien van persoonlijk begeleiderschap. 
 

Wat bieden wij: 

• Een dienstverband voor bepaalde tijd. Bij goed functioneren is er uitzicht op een vast dienstverband. 

• Een salaris conform CAO Gehandicaptenzorg; (€ 1920,- tot €2993,- bij full-time dienstverband), 
afhankelijk van je ervaring en opleidingsniveau. 

• Je maakt deel uit van een organisatie die in ontwikkeling is en mogelijkheden biedt om mee te denken 
en te ondersteunen bij het implementeren van processen. Jouw inbreng is van grote waarde. 

• Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vakantiegeld en 13e maand. 

• Gezelligheid en informele personeelsfeesten. 
 

Interesse? Maak deze dan snel kenbaar door je voor te stellen door middel van een CV met motivatiebrief of 
motivatiefilmpje waarin je je zelf voorstelt en aangeeft waarom je interesse hebt in één van de vacatures. 

Doe dit zo snel mogelijk, want we hopen onze vacature snel te vullen!  

Je CV met motivatiebrief óf motivatiefilmpje kun je sturen naar Hylke Homan; Manager Inizo, 06-57337222/ 
h.homan@inizo.nl. 
Informatie over Inizo kun je vinden op onze website www.inizo of door te bellen of te mailen. Tot snel! 
 
 
ZZP-ers zijn uitgesloten van sollicitatie en acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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