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Woongroep de Toekomst is een kleinschalig ouderinitiatief in ’s-Hertogenbosch. In een 

modern appartementencomplex aan de Maaspoort wonen 11 kleurrijke jong volwassen 

dames. Zij hebben allen een (lichte) verstandelijke beperking en wonen met begeleiding 

vanuit de groep, ieder in hun eigen appartement. Met een team van ervaren professionals 

zorgen we voor de dagelijkse begeleiding op maat. Overleg met ouders is hierin 

essentieel; ouders zijn blijvend betrokken bij de zorg van hun dochter. Je kunt een kijkje 

op de website nemen: www.woongroepdetoekomst.nl 

  

Voor Woongroep de Toekomst zoeken we een coördinator voor 24-28 uur per week. 

  

Wat ga je doen? 
Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het 

ouderinitiatief. In deze functie vervul je een verbindende rol tussen je teamleden, de 

bewoners, WoondroomZorg, het bestuur van Woongroep de Toekomst en de ouders van 

bewoners. Je bent toegankelijk, open en direct en kunt omgaan met soms tegenstrijdige 

belangen. Als persoon ben je relatiegericht en verdiep je je in het leven van de bewoners. 

Je onderhoudt de contacten met het bestuur en de ouders en fungeert als spin in het web. 

Jouw manier van leidinggeven is coachend en je bent in staat om verbinding te maken. 

Daarnaast vind je het een uitdaging om het beste in je teamleden naar boven te halen en 

hen in hun kracht te laten samenwerken, zodat de bewoners de beste begeleiding en zorg 

krijgen. In het verleden heb je ervaring opgedaan met het begeleiden van 

(jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. Je denkt in oplossingen. Je bent 

prettig in je communicatie en omgang en creëert graag een veilige, stimulerende en 

prettige sfeer waarin iedereen (bewoners en teamleden) tot zijn recht komt. 

  

Wat heb je nodig? 
 Minimaal HBO+ opleidings- en functioneringsniveau en een passende opleiding.  

 Voldoende kennis van woonbegeleiding en affiniteit met mensen met een 

verstandelijke beperking. 

 In staat om samen te werken met collega’s, ouders en directie WDZ, zonder het 

belang van de bewoner en/of de bewonersgroep uit het oog te verliezen.  

 Je weet om te gaan met tegengestelde belangen en kunt conflicten tussen en met 

bewoners hanteren. 

 Je bevordert de zelfstandigheid van het team als geheel en van ieder teamlid 

individueel. 

 Je bent integer en daadkrachtig en hebt organisatietalent.  

  

Wat bieden wij jou? 

 Een contract voor de duur van 1 jaar voor 24-28 uur per week bij WoondroomZorg 

BV. 

 Salariëring volgens de CAO VVT (Thuiszorg). Voor deze functie geldt FWG 55. 

Afhankelijk van je opleiding en ervaring ligt je salaris bij een fulltime 

dienstverband tussen de €2.700,- en €.4.287,- bruto per maand. 

 Een mooi pakket aan (secundaire) arbeidsvoorwaarden volgens CAO VVT (o.a. 

eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding, collectieve ziektekostenverzekering)  

 Werken in een veelzijdig team van collega’s.  

 Ruimte en vrijheid voor je eigen ontwikkeling. 

  

 

http://www.woongroepdetoekomst.nl/


Wil je reageren als coördinator bij Woongroep de Toekomst te ‘s-Hertogenbosch? 

Herken jij jezelf in de proactieve en coachende coördinator die we zoeken? Schrijf een 

heldere motivatiebrief en stuur deze samen met je cv naar WoondroomZorg, 

sollicitatie@woondroomzorg.nl. Je reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar 

uiterlijk 24 december aanstaande. 

Meer weten? Jolande vertelt je graag meer over de functie en werken bij Woongroep de 

Toekomst. Telefoonnummer 06-39009851. 

  

Als we enthousiast zijn over je brief, nodigen we je graag op korte termijn ui t voor een 

gesprek. 

 


