
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Woonbegeleider - Verpleegkundige 
 
Functieomschrijving 
 
Heb jij de opleiding Verpleegkundige (MBO-4 of HBO) afgerond en heb jij een BIG-
registratie? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Als woonbegeleider/verpleegkundige bied jij binnen ons team de cliënten woonbegeleiding 
binnen de 24 uurs zorg of ambulante zorg. De focus ligt op het bevorderen en behouden 
van zelfredzaamheid. De begeleiding is zowel in groepsverband als individueel. 

Je vindt werken met mensen leuk? Je houdt van een uitdaging? Je vindt het fijn om in een 
team te werken? Je kunt omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag? Je vindt het fijn om 
gewaardeerd te worden in je werk? Dan is dit misschien wel jouw baan! 

Bedrijfsprofiel 

Edsersheerd is een kleinschalige zorginstelling voor beschermd wonen met als doel zorg en 
begeleiding bieden aan mannen vanaf 18 jaar met een hulpvraag. In onze visie zien we een 
brede maatschappelijke verantwoordelijkheid in het bieden van hulp aan kwetsbare 
mensen in onze samenleving. 

De gemiddelde leeftijd van onze doelgroep is momenteel 45+ jaar en de groepsgrootte is 
momenteel 18 cliënten. 

Elk mens heeft recht op een eigen gerespecteerde plek binnen de maatschappij en ieder 
individu is een unieke persoonlijkheid met eigen gaven en talenten die ontwikkeld mogen 
worden. Gebeurtenissen uit het verleden en andere omstandigheden kunnen deze 
ontwikkeling belemmeren, waardoor onze doelgroep niet in staat is zelfstandig te wonen 
en/of voor zichzelf te zorgen. Het team van Edsersheerd neemt deze belemmeringen voor 
een deel weg door het bieden van een veilige omgeving, waarin het aanbrengen van 
structuur, dagritme en het bieden van een zinvolle dagbesteding onderdeel zijn van de 
begeleiding. 

Functieprofiel 

Binnen Edsersheerd staat de cliënt centraal. Werken vanuit relatie vinden wij een groot 
goed en hier wordt dan ook veel tijd en aandacht aan besteed. Naast de begeleidende 
taken zij er een aantal verpleegtechnische taken zoals medicatie uitzetten en verstrekken, 
het observeren en vroegtijdig signaleren van (dreigende) wonden en de verzorging 
hiervan. Daarnaast zo nodig het controleren van bloedwaarden bij Diabetes en het 
zwachtelen van ledematen. 

Als verpleegkundige voer je de taken uit zoals het coördineren van de zorgtaken en het 
uitvoeren van begeleidende taken. Jij ondersteunt de cliënten in hun hulpvraag, dagelijkse 
werkzaamheden/activiteiten, administratie, medicatie en waar nodig verpleegtechnische 
taken. De verpleegtechnische zaken zijn dus wel in mindere mate aanwezig, want het is 
afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt. De werkzaamheden gaan altijd in overleg met 
collega’s en uiteraard met de cliënt, wat wordt vastgelegd in hun begeleidingsplan. Je werkt 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

nauw samen met jouw collega's en externe betrokkenen. Daarnaast coach jij collega's en 
stagiaires in hun werk-/leertraject. 

Functie eisen 

• Een afgeronde opleiding Verpleegkundige (MBO-4 of HBO) met BIG-registratie; 
• Houdt vereiste kennisniveau (vakgebied en aandachtsvelden) en ontwikkelingen op 

verpleegkundig gebied bij; 
• Verwerft inzicht in de sociale kaart en onderhoudt dit; 
• Je bent per direct beschikbaar voor 36 uur in de week; 
• Je bent inzetbaar op dag-, avond-, slaap- en weekenddiensten om 24 uurs zorg te 

waarborgen; 
• Je bent in het bezit van rijbewijs B; 
• Je bent in staat om adequaat te handelen in (acute) crisissituaties, waarin je rustig 

kunt blijven en volgens vastgestelde protocol handelt. 
• Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG) vereist. 
 

Functiekenmerken 

• Je bent flexibel, stressbestendig, creatief en innovatief, wat nodig is in een kleine en 
voortdurend veranderde omgeving; 

• Je bent integer en betrokken, waarbij een luisterend oor en communicatieve 
vaardigheden van belang zijn; 

• Zowel in teamverband als zelfstandig weet jij goed te functioneren; 
• Anderen coachen ten behoeve van hun ontwikkeling vind jij een leuke uitdaging. 

 
Wat bieden wij jou? 

• Een salaris conform de CAO Sociaal Werk; 
• Een uitdagende werkweek van 36 uur in een open en informele werksfeer; 
• Scholingsmogelijkheden voor jouw eigen ontwikkeling. 

 
Interesse? 

Zie jij jezelf in deze vacature en kun je niet wachten om aan de slag te gaan om de cliënten 
te begeleiden en te ondersteunen waar nodig? Stuur jouw CV met motivatie naar ons toe, 
dan nemen wij contact met jou op! 

Contractduur: 12 maanden, met mogelijkheid op een vast contract 

Verwachte startdatum: per direct beschikbaar 

Soort dienstverband: Fulltime, Bepaalde tijd 

Salaris: €2.291,00 - €2.712,00 per maand 

 


