
Al ruim 20 jaar biedt Wille specialistische begeleiding aan gezinnen en jeugdigen met een verstandelijke beperking en/of speciale ondersteuningsbehoefte. Dit doen we op 
de groep, thuis of in de klas. Ook voor opvoedondersteuning kunnen ouders bij ons terecht. We zijn hierbij actief in heel Friesland. Zo zelfstandig mogelijk en met 

ontwikkelde sociale vaardigheden deelnemen aan de samenleving, is hierbij ons uitgangspunt.

Voor één van onze cliënten zijn wij op zoek naar een individueel begeleider. Samen met hem ben je op onze locatie in Drachten, waar je hem binnen en buiten de groep 
begeleiding biedt. Duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid zijn belangrijk bij deze begeleiding.  Je werkt hierbij volgens het individuele zorgplan van de cliënt en 

rapporteert op de hierin gestelde doelen. 

  Wat vragen wij:

• Een afgeronde pedagogische MBO niv. 4 of HBO opleiding, SKJ-registratie is een pré
• Affiniteit en ervaring met onze specifieke doelgroep, bij voorkeur ook kennis- en ervaring op het 

gebied van autisme en hechtingsproblematiek
• Goede pedagogische vaardigheden: weet een sfeer van rust, sociaal- emotionele veiligheid en plezier 

te creëren
• Adequaat en consequent handelen
• Een enthousiaste medewerker die cliënten kan motiveren tijdens verschillende activiteiten en de 

zelfredzaamheid van cliënten weet te bevorderen
• Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
• In teamverband kunnen werken en open staan voor coaching door collega’s
• Een proactief en betrokken professional met een flexibele instelling
• Bereidheid tot het volgen van trainingen (Medicatie, BHV, Geef me de Vijf, Triple-P en SKJ-traject)

  Wat bieden wij:
Een goed salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO Jeugdzorg, een prettige werksfeer 

met enthousiaste collega’s in een jonge en vooruitstrevende organisatie. Daarnaast is het mogelijk je diensten als 
individueel begeleider te combineren met diensten op onze groepen. Kijk hiervoor bij onze overige vacatures of 

geef dit aan in een persoonlijk gesprek.

   Interesse?
Stuur je motivatie en CV uiterlijk 11 september naar info@wijzijnwille.nl t.a.v. Yvonne Kampen. Wil je eerst nog meer 

weten over deze functie? Neem dan gerust telefonisch contact op met Yvonne, via 0515-430630.

In week 37 zullen de gesprekken plaatsvinden. Een proefdag is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie? www.wijzijnwille.nl 

Wij zijn op zoek naar een:

Individueel begeleider 
(min. 8 uur per week)

voor de gespecialiseerde groepsbegeleiding in Drachten

werkdagen: in ieder geval op dinsdag en donderdag en af en toe een zaterdag




