
Wie zijn wij? 

De Robert Coppes Stichting ondersteunt volwassenen die een visuele beperking én bijna 

altijd ook lichamelijke, cognitieve, psychosociale en/of psychiatrische problemen hebben. 

Juist die combinatie maakt het leven vaak complex. Onze professionals zoeken altijd naar 

mogelijkheden zodat cliënten het leven kunnen leiden zoals zij dat graag willen. We komen 

op voor hun belangen, altijd en overal. Gewoon, omdat we van mensen houden.  

 

Wil je meer weten over onze visie op zorg?  
Beluister hier ons visiegedicht.  

 

 

 

Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning: 24-uurs zorg in onze woonvormen in 

Vught, gespecialiseerde begeleiding en behandeling bij mensen thuis in bijna heel  

Zuid-Nederland en dagbesteding op maat in Vught en Nijmegen.  

De medewerkers van de staf- en ondersteunende afdelingen werken vanuit het centrale 

kantoor in Vught.  

 

Er is niet veel vastgelegde kennis over de combinatie van een visuele beperking met andere 

problemen. Daarom werken we actief aan het ontwikkelen, verbreden en vastleggen van 

onze expertise op dit gebied. Medewerkers hebben hier vanwege hun praktijkervaring een 

belangrijke rol in.  

 

Pas jij bij de Coppes? 

Onze teams hebben veel eigen regelruimte om cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen en 

als groep samen te werken en te ontwikkelen. Een Coppes professional onderschrijft onze 

visie en kernwaarden en vertaalt deze naar de dagelijkse praktijk. We verwachten van jou 

een open, eerlijke en gelijkwaardige houding naar cliënten en collega’s. Je bent gedreven om 

te blijven leren en ontwikkelen.  

 

Voor onze woonlocaties Aloysiuslaan en Steenweg in Vught, zoeken we: 

 

(senior) Woonbegeleider (s) 
Aanvang en uren in overleg 

 

Fijn wonen vormt een belangrijk onderdeel van het leven. Thuis moet een veilige plek zijn 

waar je helemaal jezelf kunt zijn. In onze woonvormen is 24 uur per dag begeleiding 

aanwezig. Samen met collega’s van je team ondersteun je bewoners waar nodig. Cliënten 

hebben verschillende behoeftes als het gaat om zelfstandigheid, begeleiding en 

bescherming. Als woonbegeleider veer je met hen mee.  

 

Maak kennis met woonlocaties Aloysiuslaan en Steenweg 

Binnen de woonlocaties wonen bewoners tussen de 18 en 71 jaar. Zij hebben een eigen 
appartement, maar maken ook gebruik van de gezamenlijke ruimtes om samen koffie te 
drinken en/of te eten.  
 



De Aloysiuslaan en de Steenweg zijn uitdagende werkplekken met veel diversiteit in wens en 
zorgbehoefte. Je werkt nauw samen met jouw teamcollega’s en kent elkaars kwaliteiten. 
Samen zorgen wij ervoor dat onze bewoners zich thuis voelen. 
 
Wij zoeken collega’s die aandacht hebben voor bewoners en inspelen op de wensen en 
behoeftes zodat zij zoveel mogelijk hun eigen keuzes kunnen maken en zo zelfstandig 
mogelijk kunnen functioneren. Je bent naast begeleider, ook een coach en een maatje. In 
jouw benadering kan humor het verschil maken voor onze bewoners. 

 
Wat ga je doen? 
• Je hebt een actieve rol in de individuele begeleiding van cliënten.  
• Je geeft uitvoering aan de begeleidingslijn van de bewoners en denkt hier actief in 

mee. Deze lijn is individueel en hierdoor is de aanpak bij iedere bewoner anders. 

• Je ondersteunt hen bij de dagelijkse routine en laat ze zoveel mogelijk zelf doen. 

• Je spreekt de dag door en bekijkt wat er op dat moment leeft bij de bewoners en wat 
de locatie-organisatie vraagt, de taken verdeel je met collega’s. 

• Je helpt bewoners bij het plannen van hun activiteiten en ondersteunt ze waar nodig, 
bijvoorbeeld door mee te gaan naar een arts-bezoek, het halen van een boodschap of 
het maken van een wandeling.  
 

 
Wat bied jij? 
• Onze visie is jou op het lijf geschreven en je bent in staat om deze in de praktijk te 

brengen. 

• Je bent geduldig en empathisch en weet een warme band op te bouwen met onze 
bewoners. 

• Je bent cliëntgericht en pro-actief. Een huiselijke sfeer voor bewoners vind jij belangrijk 

en combineer je met goede begeleiding. 

• Je kunt zelfstandig en methodisch werken in goede afstemming met jouw collega’s en 
zorgt voor een overzichtelijke rapportage en overdracht. 

• Je bent flexibel en kunt meewerken in een 24-uurs rooster, waarbij je ook avond, 
weekend en slaapdiensten draait. 

• Je hebt (minimaal) een agogische of (psychiatrische) verpleegkundige opleiding op 
minimaal MBO-4 niveau. 

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden, bent aanspreekbaar en kunt ook 
anderen aanspreken (actieve feedbackhouding). 

 

Wat bieden wij? 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg, afhankelijk van opleiding 
en werkervaring. En natuurlijk zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden goed geregeld.  
We waarderen het als medewerkers zich verder ontwikkelen en specialiseren. Op basis van 
specialisatie kun je doorgroeien in functie en salaris. Tevens zijn er diverse 
opleidingsmogelijkheden. 
 

Overige informatie 
Kijk voor meer informatie over de Robert Coppes Stichting op www.robertcoppes.nl en 
lees/luister vooral naar onze visie!  
 
Meer informatie over deze functie bij de Aloysiuslaan is te verkrijgen bij het team van de 
Aloysiuslaan, telefoonnummer: 073-6567411  
Meer informatie over de functie bij de Steenweg is te verkrijgen bij het team van de Steenweg, 
telefoonnummer 073-6579928 
 

http://www.robertcoppes.nl/


Jouw motivatiebrief met C.V. kun je tot en met 30 september 2020 sturen of mailen naar Kees 
Ooms, manager primair proces, Vlasmeersestraat 38a, 5261 TD in Vught, e-mailadres: 
kooms@robertcoppes.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 

  

mailto:p&o@robertcoppes.nl


Voorbeeldvacature 
 
Wij zijn op zoek naar een: 

Functietitel: vb Cliëntbegeleider Wonen 

Vb: 16 uur | Taalstraat Vught | Gehandicaptenzorg | Robert Coppes Stichting 

Aanvullende standaardteksten per groep 

Hier ontbreekt omschrijving EIK/GWD; minder directe werving. Dagbesteding is niet als 

aparte groep aangemerkt? 

 

>Ondersteunende functies 

Zorgmedewerkers kunnen altijd een beroep doen op de professionals van het Servicebureau 

voor ondersteuning en advies. De medewerkers van het Front-Office zorgen voor een warme 

ontvangst en hebben een spilfunctie binnen deze club. Verder werken hier medewerkers van 

diverse afdelingen zoals financiën, cliëntensecretariaat, ict, communicatie en beleid.  

Toevoegen informatie (vanuit profiel of locatie). 

 

> Ambulant woonbegeleider 

Medewerkers ambulante zorg bieden hulp en ondersteuning bij mensen thuis bijvoorbeeld bij 

het leren gebruiken van hulpmiddelen, het onderhouden van sociale contacten en bij het 

accepteren en omgaan met beperkingen. Je helpt cliënten om zoveel mogelijk grip te houden 

op hun eigen leven.  

Toevoegen informatie (vanuit profiel of locatie). 

 

> Woonbegeleider 

Fijn wonen vormt een belangrijk onderdeel van het leven. Thuis moet een veilige plek zijn 

waar je helemaal jezelf kunt zijn. In onze woonvormen is 24 uur per dag begeleiding 

aanwezig. Samen met collega’s van je team ondersteun je bewoners waar nodig. Cliënten 

hebben verschillende behoeftes als het gaat om zelfstandigheid, begeleiding en 

bescherming. Als woonbegeleider veer je met hen mee.  

Toevoegen informatie (vanuit profiel of locatie). 

 

>BBL student/Bol stagiair 

Wij hebben leerlingen/stagiairs veel te bieden: een kans om praktijkervaring op te doen 

binnen een kleine, betrokken organisatie met fijne collega’s en een bijzondere doelgroep. We 

gaan ervan uit dat jij ons ook iets te bieden hebt. Als mens, met je inzet, frisse blik, wil om te 

leren, collegialiteit en betrokkenheid. 

Toevoegen informatie (vanuit profiel of locatie). 

 

 

  



>Vrijwilliger 

We kunnen niet zonder vrijwilligers voor onze cliënten die blind of zeer slechtziend zijn. 

Als maatje, om het sociaal netwerk te vergroten en heel praktisch om activiteiten te 

ondernemen.  

Toevoegen informatie (vanuit profiel of locatie). 

 

 

Wat ga je doen?  

Beschrijving en takenpakket, puntsgewijs 

Wat bied jij?  

Opsomming/beschrijving competenties,  

Wat bieden wij?  

De Robert Coppes Stichting biedt je een uitdagend en gevarieerd takenpakket in een goede 

werksfeer. Het betreft een dienstverband van…uur  per week. We bieden een 

jaarcontract/contract voor onbepaalde tijd, schaal. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de 

CAO Gehandicaptenzorg,  

Informatie en sollicitatie 

Algemene informatie over onze organisatie kun je vinden op onze website: 

www.robertcoppes.nl 

Voor meer informatie over deze functie is te verkrijgen bij…. via telefoonnummer (073) 657 

91 57. 

Brieven met CV kunnen tot uiterlijk ….  gestuurd of gemaild worden naar Luc Hendriks via 

P&O@robertcoppes.nl. 

Sollicitatiegesprekken staan gepland in de week van …… op [invoegen datum] 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 

 

 

http://www.robertcoppes.nl/
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