
 

          

Werken bij een uniek ouderinitiatief voor mensen 

met een autisme spectrum stoornis?  

Voor onze woon-/zorg voorziening in Apeldoorn zijn we 
per 1 januari 2017 op zoek naar een: 
 

Begeleider 
21 uur per week  
 

De stichting "Met Het Oog Op Morgen" (MHOOM) biedt een woon-zorgvoorziening 

voor personen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). ( www.mhoom.nl ). 

De basisgedachte is "zo zelfstandig mogelijk wonen met ondersteuning waar 

nodig.” 

MHOOM heeft de beschikking over 15 appartementen, waarvan er één is 

ingericht als zorgsteunpunt en ontmoetingsplek voor de bewoners. De individuele 

zorg wordt ingekocht op basis van een Persoon Gebonden Budget (PGB). 
 

Wat houdt de functie in?  

Je begeleidt en ondersteunt personen met ASS in de leeftijd van 20 t/m 55 jaar. 

Je creëert een veilig klimaat en je zoekt steeds naar mogelijkheden om de 

kwaliteit van leven van de bewoners te verbeteren.  

Als begeleider voer je onder regie van de persoonlijk begeleider het Individuele 
Zorgplan uit.  

 

Wat vragen we van jou?  

 Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal niveau 3 

gezondheids- of welzijnszorg; 

 Je hebt kennis van en minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van 

autisme; 

 Je bent flexibel en veerkrachtig  en bent daardoor in staat snel te 

schakelen en te handelen; 

 Je kunt duidelijkheid en structuur bieden; 

 Je bent praktisch ingesteld en kunt vooruit denken; 

 Je bent in staat de behoefte van een bewoner in te schatten en dit om te 

zetten in geschikte activiteiten ( denk aan wandelen, naar de markt, 

museum bezoeken, zwemmen etc. ) 

 Je bent in staat de juiste sfeer te creëren; 

 Je bent uitvoerend en kunt aansturing ontvangen van een Persoonlijk 

Begeleider en/of de teammanager; 

 Je bent in staat om verbinding te maken met de bewoners; 

 Je loopt niet te hard van stapel en kunt als het nodig is vooral luisteren; 

 Je kunt goed omgaan met afstand en nabijheid; 

http://www.mhoom.nl/


 
 Je wilt werken  in de avonden en weekenden; (diensten tussen 14:00 – 

21:30uur) 

 Je bent het liefst woonachtig in Apeldoorn e.o. 

 

 

Wat bieden wij?  
 Salariëring is conform de CAO Gehandicaptenzorg (FWG 35; 

http://www.vgn.nl/cao 

 Een klein en prettig team om in te werken; 

 Werken in een uniek initiatief. 
 

 
Meer informatie?  

Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je terecht bij Christel Brink, 

teammanager, via telefoonnummer 06 18436743 ( appen mag ook) of mail: 

teammanager@mhoom.nl 

 
Heb je interesse?  

Solliciteer dan gelijk! Mail je motivatiebrief en curriculum vitae, ter attentie van 

C. Brink, naar info@mhoom.nl 

Er is geen uiterste schrijfdatum. We zoeken totdat wij de geschikte kandidaat 

hebben gevonden. 

 
 

Wij vragen bij indiensttreding om een Verklaring Omtrent Gedrag. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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