
 

 

Pand 17 is op zoek naar een nieuwe collega! 
Werkbegeleider 32 uur 
 
Pand 17 
Pand 17 is de nieuwste tak van Stichting JY en volop in ontwikkeling. Het is een lokale werk- en 
ontmoetingsplek waar men komt om letterlijk en figuurlijk te werken aan hun toekomst. 

Werkbegeleider 

Wat ga je doen 

Als werkbegeleider heb je een zeer afwisselende rol, zowel in- als extern. Vandaag ben je druk met 
het leggen van contacten binnen het bedrijfsleven of draag je bij aan één van de goed doelen 
activiteiten vanuit Stichting JY doet. Morgen sta je in de werkplaats mensen te begeleiden bij de 
klussen die we uitvoeren of ben je buiten in de openbare ruimte aan het werk, want zo dragen we 
gezamenlijk ook maatschappelijk ons steentje bij.  

Iets specifieker 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen een kans krijgt om mee te doen in onze samenleving. Om dit 
te bereiken bieden we een fijne werk- en ontmoetingsplek waar kansen en ontwikkeling geboden 
wordt, zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen. We verwachten dat jij weet wat er voor nodig 
is om mensen hierbij te ondersteunen, te motiveren en verder te helpen. Een aantal belangrijke 
specifieke punten voor deze functie hebben we hieronder opgesomd. De rest lichten we graag toe in 
een eventueel gesprek. 

Je hebt gevoel voor mensen en bent nieuwsgierig en onderzoekend naar wat mensen drijft. 

Je hebt twee rechter handen en bent fysiek in staat om buitenwerkzaamheden uit te voeren en de 

klussen in onze werkplaats. 

Je bent medeverantwoordelijk voor de ondersteuning van de persoonlijke doelen die zijn vastgesteld 

met de mensen en eventuele externe disciplines. 

Je kunt je volledig vinden in mens- en oplossingsgericht begeleiden en kunt werken volgens deze 

methodieken. 

Je hebt een projectmatige en zakelijke insteek. Legt makkelijk contact, ziet kansen en mogelijkheden 

en kunt snel schakelen. 

Wat we vragen 

Karakter is het belangrijkste! We zoeken een gedreven, betrouwbaar en leuk persoon met een goede 

(samen)werkmentaliteit. Je opleidingsniveau is minimaal MBO 4 of HBO, bijvoorbeeld in de richting 

van Facilitaire Dienstverlening, Social Work of Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Kennis 

van sociale systemen en maatschappelijke ontwikkelingen is een voordeel en je dit weet in te zetten 

om Pand 17 verder te ontwikkelen. Je bent handig in de werkplaats en vind het leuk om praktisch aan 

te pakken en buiten aan de slag te gaan. Verder ben je creatief in het opbouwen en onderhouden 

van een lokaal netwerk en zie je kansen. Je bent in het bezit van eigen vervoer en bereid waar nodig 

‘s avonds of in het weekend te werken. 



Wat we bieden 

We hebben een open bedrijfscultuur: je krijgt de ruimte het beste uit jezelf en uit de mensen te 

halen en mee te denken met de organisatie. Je collega’s zijn gepassioneerd in hun werk en tonen zich 

betrokken bij zowel de mensen als naar het team en de organisatie. Pand 17 valt onder de cao 

Sociaal Werk. 

Salaris  

Inschaling vindt plaats conform cao; 

Inschaling schaal 6 of 7 afhankelijk van diploma en werkervaring; 

(Schaal 6 maximaal € 3428,- of schaal 7 maximaal € 3653,- bij een fulltime dienstverband); 

Een individueel keuzebudget bovenop je salaris, bestaande uit 8% vakantiegeld en 8,33% 

eindejaarsuitkering; 

Een individueel loopbaanbudget; 

We bieden je in eerste instantie een jaarcontract van minimaal 30 uur per week (uren in overleg) met 

de intentie om het te verlengen of om te zetten naar een vast contract.  

Meer weten 

Spreekt de functie je aan, maar heb je vragen, wil je graag meer informatie of wil je onderzoeken of 

het een functie is die bij je past? Neem vóóral contact op met Els Dikken via telefoonnummer: 0527-

745959. 

Solliciteren 

Stuur je sollicitatie voor 6 december naar sollicitatie@stichtingjy.nl. De kennismakingsgesprekken zijn 

gepland in week 50. Voor indiensttreding dient een Verklaring Omtrent het Gedrag te worden 

overgelegd. Een referentiecheck maakt deel uit van de procedure. 
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