
Voor Ouderinitiatief Samenthuis in Udenhout zoeken wij een 
Persoonlijk Begeleider  

32 uur per week 
 
 
Je werkzaamheden  
Als Persoonlijk Begeleider ben je bij Samenthuis verantwoordelijk voor de begeleiding van het 
dagelijkse leven van 3 of 4 bewoners. Jij bent het aanspreekpunt van de ouders of verwanten en 
bedenkt samen met hen de beste manier om de persoonlijke verzorging en het algehele welbevinden 
van de bewoner te waarborgen. Daarbij kijk je ook naar de dagbesteding en de vrijetijdsbesteding 
van de bewoner. Samen met ouders of verwanten, de teamleider en de vaste orthopedagoog die aan 
Samenthuis is verbonden, stel je voor de bewoners Individuele Plannen op. Deze bespreek en 
evalueer je periodiek met de bewoner en ouders of verwanten. En je zorgt ervoor dat iedereen 
binnen je team de afspraken die in de Individuele Plannen staan, in de praktijk brengt.  
 
Daarnaast draai je natuurlijk ook mee in de 24-uursbegeleiding van de bewoners. Je begeleidt en 
helpt ze bij hun lichamelijke verzorging, eten en drinken en dagelijkse bezigheden en 
vrijetijdsbesteding. Je zorgt ervoor dat de bewoners een fijne dag beleven. En dat het Samenthuis-
huis draait als een gezin. Gewoon waar het kan, bijzonder waar nodig. Zo nodig doe je ook wat 
huishoudelijke taken.  
 
Bij Samenthuis is ’s nachts altijd een begeleider aanwezig. Jij vindt het dus geen probleem om 
slaapdiensten te draaien.  
 
Als Persoonlijk Begeleider bij Samenthuis heb je intensief contact met bewoners en hun ouders of 
verwanten. Je staat achter de visie van Samenthuis. En doet er alles aan om deze visie in de praktijk 
waar te maken. Meer over de visie van Samenthuis lees je op samenthuiszijn.nl. Hier maak je ook 
alvast kennis met de bewoners.  
 
Je hebt regelmatig overleg met je teamleider en je collega-teamleden. Je zorgt voor goede 
overdracht van informatie.  
 
Je profiel  
 

 Je bent in het bezit van het diploma SPH of MMZ 4/ SPW 4.  

 Je bent betrokken, enthousiast, sensitief, communicatief, creatief en sociaal vaardig.  

 Je denkt en werkt zelfstandig, initiatiefrijk en flexibel.  

 Het welzijn van de bewoners van Samenthuis staat bij jou voorop.  

 Kennis van de LACCS-methode is een pré, anders de bereidheid om je de LACCS-methode 
eigen te maken.  

 Je hebt ervaring in het werken als Persoonlijk Begeleider.  
 
 
Dit ben jij  
Het welzijn van de 7 bewoners van Samenthuis staat bij jou voorop. Deze jongvolwassenen hebben 
allemaal een matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking en soms ook lichamelijke 
beperkingen.  
 
Dit is voor jou precies de doelgroep waar jij met hart en ziel voor gaat. Jij accepteert, respecteert en 
waardeert deze jongeren zoals ze zijn. Jouw dag is goed als je deze jongeren een fijne tijd hebt 
bezorgd.  



Rust en duidelijkheid helpen de jongeren de dag op een fijne manier te beleven. Daarom is er 
structuur en regelmaat in de dagindeling, zowel doordeweeks als in het weekend. Hiervoor ben jij, 
samen met je collega’s, verantwoordelijk. Jij bent betrokken en zorgt voor een warme, veilige 
omgeving voor onze bewoners. Jij weet als geen ander hoe je sfeer en gezelligheid in huis brengt.  
 
Je werkplek Ouderinitiatief Samenthuis in Udenhout  
Stichting Samenthuis biedt een fijn, veilig thuis aan 7 jongeren met een matige tot (zeer) ernstige 
(meervoudige) beperking. Midden in de samenleving, omdat de ouders/verwanten van deze 
jongeren geloven in een inclusieve maatschappij. De jongeren worden bij Samenthuis omringd met 
liefdevolle zorg en aandacht, gegeven door met hart en ziel betrokken medewerkers die met volle 
overtuiging de ouders/verwanten vervangen. Bij Samenthuis hebben alle betrokkenen als 
gezamenlijk doel het borgen van het welzijn van de bewoners en het zorgdragen voor de continuïteit 
van een warm en veilig thuis. En dat doen we op een zo duurzaam mogelijke manier.  
 
Het bestuur en de ouders van Samenthuis vinden een goede, constructieve samenwerking met het 
team erg belangrijk. Samen dragen we de zorg om het Samenthuis-huis te ontwikkelen tot een 
mooie, veilige woonplek!  
 
Ons aanbod  

 Inschaling in FWG 40 volgens de CAO gehandicaptenzorg, maximaal € 2.902,- bruto en 
afhankelijk van je ervaring.  

 Vakantietoeslag van (8%), een eindejaarsuitkering (8,33%) en ORT.  

 Een meerkeuze systeem voor de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het 
vitaliteitsprogramma.  

 Aandacht aan je loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden.  
 
Meer informatie en solliciteren  
Bel voor meer informatie over deze functie met Carmen van der Linden, teamleider Samenthuis, 
telefoonnummer 06 83197775.  
Naast medewerkers van ASVZ zitten er ook ouders van Stichting Samenthuis in de 
sollicitatiecommissie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


