
   

WELZIJNBEGELEIDER 
Gemiddeld 32 uur per week  

 
 
Heb jij passie voor het creëren van een fijne dag voor onze bewoners? 
Heb jij bruisende en vernieuwende ideeën voor welzijnsactiviteiten voor onze bewoners?  
 
Dan hebben wij een leuke en uitdagende baan voor jou! 
 
Wie zijn wij: 
Wij zijn een kleinere, zelfstandige, vrolijke en innovatieve VVT-instelling. Het Gasthuis levert 
zorg voor circa 100 mensen, vooral ZZP 5 en 6. We doen dat deels in kleinschalig wonen, 
deels in intramurale WLZ zorg en steeds vaker in VPT en een klein deel via thuiszorg en 
WMO.  
Wij doen er alles aan om onze bewoners iedere dag een fijne dag te geven. Elke medewerker 
denkt na over de manier waarop we het verschil kunnen maken. We stimuleren persoonlijke 
groei en bieden volop kansen. Bij ons is heel veel mogelijk. Met zo weinig mogelijk regels, 
maar met zoveel mogelijk voldoening en wérkelijke aandacht.  
 
Wat ga jij doen:  
Door jouw open, onbevangen en deskundige blik geef jij onze bewoners de ruimte om te 
onderzoeken waar zij behoefte aan hebben. Samen met de cliënt bedenk jij manieren om hun 
welbevinden en plezier te vergroten. Zodra jij weet waar de wensen van onze bewoners 
liggen, vertaal je deze in acties. Je organiseert en begeleidt bijvoorbeeld groeps- en/of 
individuele activiteiten. Maar hierbij is nog veel meer mogelijk, ons motto is niet voor niets: 
 

Je denkt dat het niet kan, maar het kan wel!! 
 
Een sprankelende daginvulling zoals de bewoner dat wil, is voor jou vanzelfsprekend. Jij 
adviseert en coacht medewerkers bij het borgen en uitvoeren van deze cliëntgestuurde 
invulling van de dag/avond en weekend. Daarnaast ben je als lid van het welzijnsteam mede 
verantwoordelijk voor werving, aansturing en inplannen van vrijwilligers en het (mede) 
opstellen van het vrijwilligersbeleid. 
 
Samen met de andere welzijnbegeleiders, zorgmedewerkers en vrijwilligers bezorg jij onze 
bewoners een fijne dag! 
Het team welzijn bestaat uit 3 andere welzijnsbegeleiders. Deze 3 collega’s werken in een 
kleine deeltijd bij Welzijn en combineren dat met een andere functie in het Gasthuis. Jij wordt 
daarmee dus de collega die er het vaakst is, en dat geeft je een belangrijke positie. 
 
Wat breng jij mee om deze functie goed uit te voeren?: 
Je hebt een relevante opleiding op minimaal MBO-4 niveau. Je hebt aantoonbare 
werkervaring in het opzetten van innovatieve dagbesteding(projecten) binnen verschillende 
organisaties. Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het vakgebied. Doordat je 
communicatief en analytisch ijzersterk bent, kom je makkelijk achter de vragen en wensen van 
onze bewoners. Naast deze eisen is jouw persoonlijkheid net zo belangrijk. Je hebt humor, 
een positieve instelling en je bent daadkrachtig en vindingrijk.  
 
Wat bieden wij. 
Een boeiende functie met veel ruimte voor eigen inbreng binnen een team enthousiaste 
mensen voor 32 uur per week. De functie is ingedeeld in FWG 45 conform CAO VVT.  
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Roel Jutten, bestuurder, 
telefoon: 0481 – 43 16 44 Of via whattsapp op 06-57324226  Je schriftelijke motivatie kun je 
tot uiterlijk 20 april 2022, via de mail, richten aan j.beekhuizen@gasthuismillingen.nl   
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