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Ieder mens wil opgroeien in een thuis met ouders, familie, vrienden, school, werk, 
hobby’s. Zaken die voor velen vanzelfsprekend lijken maar niet voor iedereen 
vanzelfsprekend zijn. Niet iedere jongere heeft de kans op te groeien in een kansrijke 
omgeving. Dit kan zijn door tal van oorzaken en problemen. Soms gelegen in de 
problematiek van de jongere, soms in die van zijn leefomgeving, soms door een 
combinatie hiervan. Hierdoor is het vinden van het juiste pad voor iemand soms erg 
lastig. Soms zijn er veel omzwervingen nodig om uiteindelijk toch op de juiste weg te 
komen. Het startpunt hiervoor wil Villa Boerebont bieden, zonder teveel achteruit te 
kijken, ook als er kuilen en hobbels in de weg blijken te zitten. Zorg die niet wordt bepaald 
door strakke protocollen en papieren rompslomp, maar zorg door actieve, betrokken, 
persoonlijke bejegening. 

De basis hiervoor ligt in een prettige, veilige, geborgen en stabiele woonomgeving, 
begeleiding vanuit nabijheid en middels een zinvolle dag invulling. 

Onze dochteronderneming De Moerbei B.V. is een jonge en bruisende organisatie die 
zinvolle dag invulling biedt aan jongeren en volwassenen met diverse achtergronden en 
begeleidingsvragen. De Moerbei zorgt voor een positieve stimulerende omgeving, 
waarin deelnemers hun talenten en interesses leren ontdekken, inzetten en ontwikkelen.  
 
Specifiek voor De Moerbei zijn wij per direct op zoek naar een  
 

Werkplaatsbegeleider voor onze werkplaats MAAK 
1 mei tot minimaal 1 november 

Minimaal 24 uur per week (bereidheid om indien nodig 32 uur te werken) 
08.30-17.00 uur 

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
 
Onze werkplaats MAAK is het creatieve centrum van de Moerbei. Hier worden met 
bijzondere en gerecyclede materialen leuke designproducten bedacht en gemaakt. 
Een leuke, leerzame en heel afwisselende plek waar out of the box gedacht wordt, 
waardoor er bijzondere vernieuwende producten gemaakt worden. Producten die we 
verkopen aan particulieren, maar ook aan bedrijven. Een fijne werkplaats voor 
deelnemers die graag creatief bezig zijn en het leuk vinden om met een wisselende 
aanbod aan materialen te werken. 

 
Voor deze dynamische plek zijn we per 1 mei op zoek naar een werkplaatsbegeleider. 
Als werkplaatsbegeleider ga je te allen tijde voor een succeservaring bij elke deelnemer 
die je begeleidt; hoe klein dit succes ook is. Je richt je op wat iemand kan bereiken, 
denken vanuit mogelijkheden! Onze werkplaatsen zijn stuk voor stuk authentieke plekken, 
waarbinnen een deelnemer zich verder kan ontwikkelen.  
 
Tijdens de intake wordt het duidelijk waar iemand zijn interesses liggen en wat iemand wil 
bereiken. De werkplaats MAAK is het middel om de hulpvragen te beantwoorden. Als 
werkplaatsbegeleider krijg je de deelnemer overgedragen met een uitgebreid 
intakeverslag.   
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De doelen van iedere deelnemer worden vastgelegd in een trajectplan. Dagelijks 
rapporteer je de aan en afwezigheid van de betreffende deelnemers. Daarover heb je 
contact met de trajectbegeleider. Je rapporteert ook inhoudelijk hoe de dag is geweest. 
Jouw directe aanspreekpunt zijn de trajectbegeleiders en persoonlijk begeleiders.  
Met hen neem je zaken door en hebt een signalerende rol. Je hebt door wanneer het 
niet zo lekker gaat met iemand en juist ook wat wel werkt. 
 
Je draait samen met de deelnemers programma’s om nieuwe producten te ontwerpen 
voor de webshop en de winkel. Hier ben je creatief in. Je bent iemand die goed kan 
motiveren en begeleiden. Daarnaast heb je er lol in om je kennis en vaardigheden over 
de te brengen op de deelnemers. Per dagdeel heb je zo’n 10 deelnemers in je groep. 
Deelnemers met een zeer diverse problematiek. Dit zie jij niet als een belemmering, maar 
als een uitdaging. Jij gelooft erin dat iemand altijd iets wil en weet de deelnemers op de 
juiste manier te prikkelen. Met een volle bezetting ben je het aanspreekpunt voor de 
deelnemers. Je werkt dan vanuit een helikopterview waarbij je oog hebt voor iedereen. 
De combinatie van het creatief bezig zijn en het begeleiden van deelnemers trekt je 
aan. Jouw werkplaats is je visitekaartje en daar ben je trots op! 
 
 
Hoe doe je dit? 
Je bent iemand die makkelijk bij veel verschillende mensen kan aansluiten; een 
laagdrempelig no-nonsense persoon. Iemand die met humor naar situaties kan kijken.  
Van niets iets kunnen maken zit jou in de genen. Je ziet wat er nodig is, zowel voor de 
werkplaats als voor de deelnemers en gaat hiermee aan de slag. 
 
Je staat er niet helemaal alleen voor. Er staat een gedreven team van collega’s om je 
heen. Een hechte groep die er zin in heeft om met jou te gaan samenwerken en de 
diverse werkplaatsen binnen de Moerbei naar een mooi geheel te tillen. Een gezamenlijk 
begin van de dag en een nauw contact met je teamcoördinator zullen je helpen om je 
weg te vinden. We gaan ook extern steeds meer samenwerkingsverbanden aan. Hierin 
zul je samen met de teamcoördinator een grote rol hebben. Waar nodig onderhoud je 
commerciële contacten breid je deze zelfs uit. 
 
 
Wie ben jij? 
Een empathische aanpakker! Je bent iemand die praktisch is, maar met een grote focus 
op de mens en het meedoen hierin.  
 
Daar de doelgroep die zich bij De Moerbei meldt zo divers is, moet je je flexibel kunnen 
opstellen en sensitief kunnen handelen. Je hebt te maken met veel verschillende 
problematieken en leeftijden. Om hierbij aan te sluiten ben je iemand die zeer 
omgevingssensitief is. Jij sluit echt aan bij mensen. Je benadert mensen warm en hartelijk 
en weet een veilige omgeving te creëren, waarbinnen iemand zich gelijk welkom voelt. 
Verbinding is een van je kernwaarden. Zoals je verbindt met de deelnemer en de 
gemeenschappelijke doelen met hem/haar weet te formuleren, zo verbind je ook met 
collega’s en externe partijen.  
 
 
 



   
 

 
Aardenhoek 4, 4817 NE Breda    076-5324313   contact@de-moerbei.com    www.de-moerbei.com 

Qua ervaring ben je een door de wol geverfde begeleider (mbo 4 opleiding in het 
sociale domein is een vereiste). Je hebt kennis van de doelgroep en de specifieke 
problematieken en ziektebeelden (verslavingsproblematiek en licht verstandelijke 
beperking). Doordat jij over zo’n enorme ervaring beschikt, kun je ook informeel 
handelen en out of the box denken. De basis, opties en mogelijkheden zitten vanuit 
ervaring toch altijd in jouw achterhoofd. Het proces heb jij altijd volledig in de vingers.  
 
Een creatieve opleiding of sterke affiniteit hiermee is een vereiste. 
 
Administratief heb je de zaken goed op orde en wilt altijd bijdragen om de kwaliteit 
steeds meer te verbeteren. 
 
Wat krijg je voor je inzet terug? 
Allereerst voldoening. Wij zijn een organisatie die denkt vanuit mogelijkheden en 
talenten. Ook voor onze eigen medewerkers. Daarbij heb je veel vrijheid om je eigen 
inzichten in te brengen en echt uit te blinken in deze rol. Je krijgt een geweldige team 
met inspirerende collega’s die jou met open armen gaan ontvangen. 
We bieden je een contract voor minimaal 24 uur met uitloop naar 32 uur per week. De 
Cao sociaal werk is van toepassing op onze organisatie, deze functie valt in salarisschaal 
6. De Cao heeft een individueel keuzebudget, waarbinnen vakantiegeld, 
eindejaarsuitkering en bovenwettelijke dagen naar eigen vrijheid gedurende het jaar 
ingezet kunnen worden. We voeren binnen de organisatie een continue dialoog met je 
over je talenten en kernwaarden. We vinden het belangrijk dat je je telkens blijft 
afvragen wat jouw bijdrage is aan de bedoeling van de organisatie.   
 
En nu? 
Jij herkent jezelf in deze beschrijving en bent erg enthousiast geworden na het lezen 
hiervan? Dan ontvangen wij graag voor 28 april 2021 jouw motivatie en curriculum vitae. 
Je motivatie mag je op jouw eigen wijze bij ons aanleveren. Als er maar uitspreekt wie jij 
bent en op wat voor manier jij vanuit je talent en kernwaarde bij gaat dragen aan het 
doel van onze organisatie. Dit mag op het volgende mailadres: hr@villaboerebont.nl.  
Als je meer informatie wilt, kun je bellen met Mercedes Thys, 06-15052900 of Emiel 
Oomen, 06-36505322. 
 

Ga jij samen met ons vooruit? 
 
 
 


