
 

Ondersteunend Begeleider 
 
Ben jij dé persoon die van uitdaging en een afwisselende baan houdt? Kom dan ons enthousiaste team 
versterken! 
 
Over Avodah 
Avodah is een kleinschalig zorgbedrijf op een prachtige bosrijke locatie in het buitengebied van Lunteren. 
Avodah biedt een mooie woon- en werkplek voor mensen met een begeleidingsbehoefte. We bieden 
begeleiding op maat. Wij zijn dichtbij waar nodig en geven ruimte en ondersteuning om te kunnen groeien. 
We geloven in en leven met God, die alle mensen geschapen heeft. Daarom is elk mens van waarde, uniek 
en geliefd. Elk mens heeft zijn eigen talenten gekregen die ingezet en ontwikkeld mogen worden. We 
stimuleren en ondersteunen mensen op allerlei levensgebieden, zoals persoonlijke verzorging en 
huishouden, onderwijs, werk of dagbesteding, vrijetijdsbesteding, sociale contacten en financiën. 
 
We zijn begonnen in 2021. Inmiddels zijn bijna alle woningen in gebruik genomen en wonen er ongeveer 30 
personen. Wij beschikken over 17 vrijstaande woningen die ieder zijn opgedeeld in twee zelfstandige 
appartementen (begane grond en verdieping). Op het park is een Ontmoetingshuis voor gezamenlijk 
activiteiten, zoals eten, koffiedrinken en feest vieren. Daarnaast is er een prachtige Werkschuur gebouwd 
voor dagbesteding en activiteiten. Het restaurant wordt naar verwachting binnen een aantal maanden 
opgeleverd. Dan beginnen we ook daar een dagbestedingsplek. 
 
Functieomschrijving  
Als Ondersteunend Begeleider voer je het persoonlijk zorgplan uit. Je ondersteunt de mensen waar nodig. 
Dat kan op diverse levensgebieden zijn. Je helpt mensen hun zelfredzaamheid te vergroten en zichzelf te 
ontwikkelen waar mogelijk.  
Je signaleert en werkt samen met het team om kwalitatief goede ondersteuning te bieden. 
 
Door jouw professionele en vriendelijke werkwijze voelen mensen zich gezien en gesteund en wordt 
Avodah een nog mooiere plek!   
 
Je bent deel van een betrokken team van begeleiders die, samen met de initiatiefnemers en het 
meeleefgezin, zorgt voor 24 uur per dag beschikbare begeleiding. Samen bieden we persoonlijke en 
professionele hulp, nabijheid en stimulering in een goede sfeer. De begeleiders hebben affiniteit met de 
doelgroep en zijn voldoende opgeleid voor de taken die zij hebben. Oplossingsgerichtheid en creativiteit 
staan hoog in het vaandel.  
 
Functie eisen 

• Je hebt een zorg gerelateerd MBO-diploma 

• Je hebt bij voorkeur ervaring met de doelgroep en de bijkomende problematieken 

• Je herkent je in onze missie en visie en je bent christen 

• Je bent een daadkrachtig persoon die zowel in een team als zelfstandig kan werken 

• Je hebt prettige sociale vaardigheden, zoals tact en geduld, je kunt mensen stimuleren en toont 
begrip, je neemt initiatief en draagt verantwoordelijkheid binnen ons team 

• Je bent flexibel, je vindt het geen probleem om te werken in de avonden en/of weekenden 
 

Wij bieden 

• Een uitdagende en inspirerende werkomgeving met toekomstperspectief en veel ruimte voor eigen 
inbreng in een enthousiast team 

• De ruimte om jezelf te ontwikkelen door ervaringen en scholing 

• Contracturen bespreekbaar, minimaal 24 uur per week óf een min-max-contract voor het opvullen 
van het rooster bij vakanties en afwezigheid. 



• Dienstenpatroon, indien gewenst, op dit moment zoveel mogelijk vast in een vier-wekelijks 
dienstenpatroon met diensten tussen 8-22 uur.  De exacte uren en werktijden voor deze functie 
zijn bespreekbaar 

• Een salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg (exacte indeling is afhankelijk van vooropleiding en 
ervaring) met vakantiegeld én eindejaarsuitkering en een goede pensioenregeling (PGGM) 

 
 
Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Stuur dan jouw cv en motivatiebrief naar 
marie-anne.koole@avodah.nl t.a.v. Marie-Anne Koole.  
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