
            

  
 

Vrouwenopvang Rosa Manus biedt opvang, hulpverlening en begeleiding, zowel residentieel als 
ambulant, aan gezinnen waarbij sprake is van ernstig huiselijk geweld. Daarbij is onze eerste zorg 
veiligheid voor betrokkenen. Met deze gezinssystemen werken wij verder aan oplossingen voor een 
toekomst zonder geweld. 
 

Voor de opvanglocatie (voor vrouwen en kinderen) in Leiden zijn wij op zoek naar  
 

 WOONBEGELEIDERS NIET CLIËNTGEBONDEN 
voor 24 en 28 uur per week 

voor de periode van 7 maanden, met een mogelijkheid tot verlenging 
 

 

Functie-inhoud 
Als woonbegeleider ben jij degene die verantwoordelijk is voor de rust en veiligheid binnen de opvang. 
De vrouwen en kinderen hebben een eigen woonunit en hebben een gedeelde woonkamer en 
keuken. Als woonbegeleider richt jij je op het groepsproces en handel je in acute situaties. Je bent na 
kantoortijden verantwoordelijk voor het plaatsen op een noodbed, wanneer er een acuut onveilige 
situatie is. Je kan met beperkte informatie een inschatting maken en er naar handelen, met als doel zo 
snel mogelijk de veiligheid te borgen. 
Je ondersteunt de vrouwen en kinderen in de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Je bent 
hierin enthousiast en creatief, waardoor het verblijf in de opvang en het begeleidingstraject optimaal 
resultaat kunnen krijgen.  
 

Word jij onze collega? 
Je bent een enthousiaste woonbegeleider op minimaal MBO 3 niveau en je wilt je inzetten om de 
gezinnen die in de opvang verblijven te ondersteunen bij hun begeleidingstraject.  
Je kunt zelfstandig een inschatting maken van wat er nodig is en bent hierin besluitvaardig. Met een 
creatieve en flexibele aanpak weet jij bij cliënten aansluiting te vinden, hen te motiveren waar nodig en 
draag je bij aan een veilig leefklimaat. Je hebt inlevingsvermogen, maar kunt ook grenzen stellen. 
Je bent stressbestendig en praktisch ingesteld en niet snel uit je evenwicht. Je wilt je inzetten voor de 
doelgroep. Sterker nog, je wilt gaan voor een veilige toekomst van de gezinnen! 
 

Functie-eisen 

 Minimaal een afgeronde relevante opleiding op MBO 3 niveau; 

 Stressbestendigheid en improvisatievermogen bij interventies in een crisissituatie; 

 De noodzaak kunnen zien van praktische ondersteuning ten behoeve van het begeleidingstraject; 

 Kennis van de problematiek rond huiselijk geweld; 

 Een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag) die niet ouder is dan 3 maanden. 
 

Werktijden 
Als woonbegeleider werk je volgens rooster in alle diensten. Dat betekent ook slaapdiensten, 
weekenddiensten en werken op feestdagen. 
 

Wat bieden wij? 
Een functie met betrokken collega’s, in een kleine inhoudelijk georiënteerde organisatie met korte 
lijnen. Initiatief nemen wordt gewaardeerd. 
 

De salariëring is gebaseerd op de salarisschalen van de CAO Sociaal Werk.  
 

Hoe solliciteren?  
Mail je motivatiebrief en c.v. voor 27 juli a.s. naar info@rosa-manus.nl                                                    
 
Reacties zonder brief en c.v. worden niet in behandeling genomen. 
 

Donderdag 29 juli a.s. vinden de sollicitatiegesprekken plaats.                             
 
 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten voorrang op externe kandidaten. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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