Vacature stage
Woonbegeleider
Schooljaar 2021-2022

Wie zijn wij?
Trevin is een jonge organisatie die zich inzet voor jeugdigen en jongvolwassenen met een (verstandelijke)
beperking. Soms zijn ze aangewezen op organisaties die hen specialistische hulp bieden op verschillende
gebieden van het dagelijks leven. Wij zijn zo’n organisatie. ‘Gewoon waar mogelijk, bijzonder waar mogelijk’
daar is waar Trevin voor staat en hoe wij onze begeleiding/ondersteuning vormgeven. Wij kijken graag naar
de mogelijkheden van jeugdigen en (jong)volwassenen die gebruik maken van onze diensten. Een goede
afstemming op elk individu vinden wij van belang en daarom is maatwerk ons uitgangspunt. Wij bieden een
woonlocatie voor (jong)volwassenen met een (licht tot ernstig) verstandelijke beperking en/of een andere
beperking, stoornis of handicap. In overleg zijn wellicht ook jeugdigen welkom, indien dit passend is binnen
de groep. Tevens bieden wij een logeeropvang voor jeugdigen met een indicatie voor kortdurend verblijf.
Logeerhuis Salland is een onderdeel van Trevin en biedt een plek waar gewoon en bijzonder elkaar
ontmoeten. Naast de zorg en ondersteuning die wij bieden op onze twee locaties, hebben wij ook de
mogelijkheid voor het uitvoeren van diagnostiek en behandeling.
Woonlocatie ‘De Oude Pastorie’
Voor (jong)volwassenen met een (licht tot ernstig) verstandelijke beperking heeft Trevin een woonlocatie
in het centrum van het dorp Wijhe. De woonvorm is gevestigd in de oude pastorie aan de Stationsweg in
Wijhe en biedt ruimte voor negen bewoners. Elke bewoner heeft een eigen zit-slaapkamer (16-20 m2) met
wastafel. De badkamers, keuken en woonkamer worden gezamenlijk gebruikt. De woonvorm is kleinschalig
en huiselijk van aard. Persoonlijke aandacht en maatwerk staan hoog in het vaandel. Begeleiding wordt
vormgegeven onder het motto ‘gewoon waar mogelijk, bijzonder waar nodig’. Bewoners hebben de
mogelijkheid om 24 uur per dag de benodigde zorg en ondersteuning te ontvangen. De vorm van deze zorg
en ondersteuning wordt in nauw overleg afgestemd met de ouders/vertegenwoordigers. Doorgaans zal een
bewoner meerdere dagen per week extern een vorm van dagbesteding ontvangen.
Woonbegeleider
Als stagiaire vervul je de rol van assistent woonbegeleider. Je werkt altijd samen op de groep met een
ervaren woonbegeleider. Als woonbegeleider heb je een groot aandeel in het stimuleren en begeleiden van
(jong)volwassenen met een (licht tot ernstige) verstandelijke beperking om op een zinvolle wijze invulling
te geven aan hun eigen leven. Je hebt er oog voor om binnen hun mogelijkheden de (jong)volwassenen
regie over hun eigen leven te geven bijvoorbeeld door keuzes aan te bieden. Je verdiept je in hun
persoonlijke situatie en je denkt mee over het bouwen aan een sociaal netwerk. Je bent actief bezig met
deze jonge mensen om invulling te geven aan hun vrije tijd. Bij Trevin zijn de dingen van alle dag en een
gewone gezinsstructuur leidend in het programma. Als woonbegeleider verzorg je de begeleiding van een
groep van maximaal negen (jong)volwassen. Omdat wij een gezinssituatie na streven, zullen er ook enkele

huishoudelijke taken uitgevoerd moeten worden tijdens een dienst. Wij geven een stagiaire een grote
verantwoordelijkheid, maar de praktijk laat zien dat stagiaires dit op prijs stellen en hierdoor de kans krijgen
veel te leren.
De stage
Hieronder worden een aantal praktische zaken geschetst over de aangeboden stageplaats
Opleiding

Duur van de stage
Vergoeding
Aantal uren per week
Overig

Werktijden

HBO Social Work
MBO 4 begeleider specifieke doelgroepen (Erkend leerbedrijf)
Of aanverwant (MBO/HBO)
Voorkeur voor 10 maanden (startend eind augustus/september)
Wij bieden een stagevergoeding, conform cao gehandicaptenzorg
Tenminste 12 uur (meer uur in overleg)
Rijbewijs gewenst
2 minuten lopen van station Wijhe
Je bent onderdeel van het team, dus woont ook vergaderingen e.d. bij.
Niet gebonden zijn aan vaste (sport)activiteiten in avond/weekend is een
pré
Maandag, dinsdag, donderdag: 15.00 – 21.00/22.00 uur
Woensdag: 12.30 – 21.00/22.00 uur
Weekend: diensten tussen vrijdag 15.00 uur en zondag 21.00 uur (m.u.v.
de nachten)
Beschikbaarheid op een of meerdere doordeweekse dagen + tenminste
twee weekenden (met 1 of 2 diensten).

Contactgegevens
Interesse in de vacature? Dan zien wij graag je motivatie en CV tegemoet. De vacature staat open tot en
met 8 mei 2022.
Contactpersoon
Functie
Telefoonnummer:
E-mail
Adres
Website

Esmée Nijland
Meewerkend Coördinator
0570-244047
esmee@trevin.nl
Bereikbaarheid per mail is het beste
Stationsweg 9a, 8131DG Wijhe
www.trevin.nl

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

