
 

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 Service 

Bureau 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, dat doen we door onderzoek en innovatie. Medewerkers 

hebben hier vanwege hun praktijkervaring een belangrijke rol in.  

Pas jij bij de Coppes? 

Wij werken vanuit het principe van zelforganisatie. Dat betekent dat onze teams veel eigen 

regelruimte hebben om cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen, om samen te werken en 

om zich als groep 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.  

 

  



Wij zijn op zoek naar een: 

Woonbegeleider 

24 uur | Zwijsenplein Vught | Gehandicaptenzorg | Robert Coppes Stichting 

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 ondersteuning 

voorhanden. 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 sluit je aan bij deze behoeftes.  

Wat ga je doen?  

Je bent een stevige professional die cliënten met meervoudige problematiek kan begeleiden. 

In samenwerking met de gedragswetenschapper en het team (6 FTE) geef je vorm aan een 

prettig woon- en begeleidingsklimaat. Naast de begeleiding bij hun visuele beperking en 

bijkomende (o.a. psychiatrische) problematiek, krijgen cliënten ook ondersteuning bij zaken 

rondom welzijn zoals het volgen van dagbesteding of invulling van de vrijetijd. 

 

Het Zwijsenplein kent een gevarieerde bewonersgroep, in de leeftijd tussen 46 en 74 jaar. Bij 

de ene bewoner richt de ondersteuning zich meer op begeleiding bij ADL en bij de ander is dat 

meer op het psychosociale vlak. De ene bewoner heeft zijn dagbesteding en tijdsbesteding 

buitenshuis, de ander doet meer rondom huis. Onze cliënten worden ouder daarom zou het 

fijn zijn als je enige ervaring hebt met (verpleegkundige) zorg .  

Wij zoeken een bevlogen begeleider die zijn/haar vak verstaat. Ruime ervaring als begeleider 

met enige ervaring in zorgverlening is zeker een pré. 

 

Je investeert actief in een (multidisciplinaire) samenwerking, bent flexibel inzetbaar en hebt 

een actief lerende en kritische opstelling. Als team zijn we volop in ontwikkeling en verwachten 

dat je daar actief aan bijdraagt. Je vindt het gewoon om initiatief te tonen en eigen 

verantwoordelijkheid te nemen. Je werkt graag samen en vindt het uitdagend om naast 

begeleidende taken ook organisatorische taken op te pakken. Een bijdrage aan het leren van 

en met elkaar en specifiek naar onze stagiaires en leerlingen, vinden wij belangrijk. 

Jij beweegt mee met de wensen van de cliënt, geeft ruimte aan zeggenschap en weet 

tegelijkertijd duidelijk en begrenzend te zijn. 

 

Wat bied jij?  

• Je onderschrijft de visie van de Robert Coppes Stichting en brengt deze in de praktijk. 

• Je hebt een MZ of verpleegkundige opleiding met minimaal kwalificatieniveau  4.  

• Je hebt kennis over en ervaring in het werken met mensen met een meervoudige 
beperking waarbij veelal ook somatische en/of psychiatrische problematiek aanwezig is 
of je vindt het een uitdaging om daarin te leren.  

• Je werkt zelfstandig. 

• Je bent communicatief sterk en hebt een actieve feedbackhouding. 

• Je werkt en rapporteert methodisch. 



• Je bent cliëntgericht en pro-actief.  
 

Wat bieden wij?  

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

werksfeer. We maken graag passende afspraken met elkaar over de exacte omvang over wat 

jou het beste past en m.b.t. duur van het dienstverband. De omvang van het huidige contract 

is 24 uur maar als je graag meer wil werken zijn daar zeker mogelijkheden voor.  

Flexibiliteit is vanuit de teamorganisatie belangrijk. Je werkt mee in een 24-uursrooster. 
Daarbij hoort dat je ook avond, weekend en slaapdiensten draait. We luisteren daarbij graag 
naar jouw persoonlijke roosterwensen.  

 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg, de functie van  

woonbegeleider is ingeschaald in FWG  35 of 40. Dit is afhankelijk van opleiding en 

werkervaring. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bij ons goed geregeld en 

scholingsmogelijkheden zijn ruim aanwezig.. 

 

Informatie en sollicitatie 

Voor informatie over onze doelgroep, de mensen met een visuele beperking en bijkomende 

problematiek, verwijzen wij je graag naar de website van de Robert Coppes Stichting: 

www.robertcoppes.nl. 

 

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Annemieke de Jongh 

(coördinerend begeleider wonen), bereikbaar via 073-6560912 of Kees Ooms, Manager 

Primair Proces, bereikbaar via: 073-6579157  

 

Motivatiebrief met C.V. kun je tot 30 november 2020 sturen of mailen naar afdeling P&O, t.a.v. 

Petra van Antwerpen, Vlasmeersestraat 38a, 5261 TD in Vught, e-mailadres: 

pvantwerpen@robertcoppes.nl  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 

 

 

http://www.robertcoppes.nl/
mailto:pvantwerpen@robertcoppes.nl

