
Vacature

Huize Agnes (Stichting Agnes van Leeuwenberch) biedt tijdelijke opvang en begeleiding  op maat

aan ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen, die in bijzondere en schrijnende

omstandigheden verkeren. Ze zijn bijvoorbeeld gevlucht vanwege huiselijk en/of seksueel

geweld, vrouwenhandel of vervolging vanwege hun geloof of seksualiteit. Zowel in hun land van

herkomst als tijdens hun vlucht hebben ze heftige dingen meegemaakt, waardoor velen van hen

kampen met fysieke en psychische klachten.

Bij Huize Agnes vinden ze een veilig thuis en ontvangen ze professionele begeleiding op diverse

levensgebieden. De begeleiding is erop gericht dat de vrouwen de regie over hun leven

terugvinden en van daaruit werken aan een nieuw toekomstperspectief. In Nederland of

daarbuiten. Gelijkwaardigheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn de waarden van waaruit

we werken.

Een klein kernteam, bestaand uit een coördinator, twee begeleiders en een woonondersteuner,

biedt samen met een grote groep vrijwilligers begeleiding aan de vrouwen en kinderen vanuit drie

groepswoningen in Utrecht. Ter versterking van dit team zijn wij per direct op zoek naar een:

Woonondersteuner (16 uur per week)

Als woonondersteuner speel je een belangrijke rol binnen Huize Agnes. Je draagt namelijk bij aan

een veilige woonsituatie voor onze bewoonsters én je werkt met hen samen om de

woonvaardigheden aan te leren, die ze nodig hebben om straks zelfstandig te kunnen wonen.

Wat ga je doen?

● Samen met  de bewoonsters zorg je ervoor dat ze in een schone en veilige omgeving

wonen. Dit doe je door samen aan de slag te gaan en bewoonsters te informeren en

enthousiasmeren. Daarbij heb je oog voor duurzaamheid.
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● Je signaleert gebreken in en rondom de woningen, beoordeelt wat er nodig is  en verricht

klein onderhoud en reparaties. Waar mogelijk betrek je de bewoonsters daarbij, zodat ze

leren hoe ze dit in de toekomst zelf kunnen doen.

● Je werkt samen met klusvrijwilligers en onderhoudt contact met externe partijen zoals de

woningbouwcorporatie, klusbedrijven, etcetera.

● Je zorgt ervoor dat de woningen voldoen aan brandveiligheidseisen.

● Je maakt nieuwe bewoonsters wegwijs, door uitleg te geven over hoe we binnen Huize

Agnes omgaan met elkaar, de woningen en de inventaris.

● Je bevordert een prettig en veilig woonklimaat in de huizen. Dit doe je door individueel

contact met de vrouwen. Ook houd je regelmatig ‘huisoverleg’ met de bewoonsters om te

bespreken hoe het gaat en wat we kunnen doen om de sfeer, veiligheid en/of hygiëne in

het huis verder te verbeteren.

● Je beheert de inventaris van de verschillende woningen, houdt in de gaten of er dingen

gerepareerd of vervangen moeten worden.

● Je bent eerste aanspreekpunt voor het aanscha�en of in ontvangst nemen van

tweedehands goederen.

● Je signaleert bijzonderheden in de woningen of in het gedrag van bewoonsters en

bespreekt dit met de begeleiders, zodat zij dit mee kunnen nemen in hun begeleiding.

● Je neemt deel aan het tweewekelijks teamoverleg.

Wie ben jij?

● Je bent een enthousiaste aanpakker, die zich niet snel uit het veld laat slaan.

● Je bent vasthoudend, creatief en in staat om met een beperkt budget te werken.

● Je maakt makkelijk contact met de bewoonsters en kunt vanuit een respectvolle houding,

met tact en inlevingsvermogen het gesprek aangaan over wederzijdse verwachtingen en

eventueel ongewenst gedrag.

● Je vindt het leuk om samen praktisch aan de slag te gaan en weet mensen daar

enthousiast voor te maken. Daarbij beschik je over geduld, creativiteit en

overtuigingskracht.

● Je bent bovengemiddeld handig en draait je hand niet om voor eenvoudige

(herstel-)werkzaamheden in onze huizen en tuinen.

● Je kunt inschatten wat je zelf kunt doen en wanneer het handiger is om externen in te

schakelen.

● Je werkt op een prettige manier samen met het kernteam, de vrijwilligers en externen.
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● Je bent flexibel en stressbestendig.

● Je hebt een MBO-denk en -werkniveau.

● Je hebt a�niteit met het werken met onze doelgroep. Werkervaring in de zorg of

maatschappelijke opvang is een pré.

● Je bent in het bezit van een auto en rijbewijs B

● Kennis van de Engelse taal is een pré.

Wat kunnen wij je bieden?

● Een leuke werkplek in een gezellig, klein team.

● Een baan waar je echt het verschil kunt maken voor een kwetsbare doelgroep.

● Een jaarcontract, met uitzicht op een vaste baan.

● Een  salaris tussen € 2.059,- en € 3.009,- o.b.v. 36 uur  (CAO Sociaal Werk, schaal 4 of 5).

● Een individueel keuzebudget (IKB) dat je kunt inzetten voor extra inkomen, extra verlof of

bijvoorbeeld een zelfgekozen opleiding.

Wil je solliciteren?

Is deze baan je op het lijf geschreven? Stuur dan vóór 17 maart jouw sollicitatie naar

info@huizeagnes.nl.

Wil je eerst nog wat meer informatie? Kijk dan op onze website: www.huizeagnes.nl of neem

contact op met Dorinda Maas, de coördinator van Huize Agnes. Zij is op maandag, dinsdag,

donderdag en vrijdagochtend bereikbaar via dorinda.maas@huizeagnes.nl of 06 - 206 692 36

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 21 maart.
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