
 

 
 

Vacature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het team ‘Woonbegeleiding en Ambulante begeleiding’ van Prins Heerlijk, zijn we per 1 
oktober 2021 op zoek naar ambitieuze en ervaren 

 
Persoonlijk begeleider(s) wonen & ambulante begeleiding (0,5 fte – 1,0 fte) 

 
Binnen Prins Heerlijk volgen jongeren met ernstige leerproblemen en/of een lichte verstandelijke 
beperking een erkende MBO opleiding in de horeca, detailhandel of zorg. Daarnaast bieden we hen 
integrale begeleiding bij het leren, werken en wonen. Jongeren doorlopen een individueel 
leerwerktraject bij Prins Heerlijk, volgens ons concept ‘speciaal MBO in bedrijf’. Dat wil zeggen: in het 
bedrijf, kleinschalig, met een individuele leerlijn, praktijkgericht, met passend onderwijsmateriaal en 
continuïteit van begeleiden, zowel in leren, werken als wonen. De missie van Prins Heerlijk is: 
participatie en ontplooiing van jonge mensen met een functiebeperking. 

 
Naast de begeleiding op het gebied van leren en werken, biedt Prins Heerlijk ontwikkelingsgerichte 
woonbegeleiding aan jongeren (die bij of via Prins Heerlijk werkzaam zijn) in een aantal woningen 
in Tilburg. Daarnaast wordt ambulante individuele begeleiding geboden aan onze jongeren. 
Het team ‘Woonbegeleiding en Ambulante begeleiding’ is naast de dagelijkse begeleiding van de 
jongeren ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de werkwijze en de concrete invulling van het 
team. Wij zoeken een collega die in de uitvoering en de ontwikkeling van de woon- en ambulante 
begeleiding binnen Prins Heerlijk een bijdrage kan leveren. 

 
 
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: 
• Begeleiding (ochtenden en avonden) van jongeren in de woningen van Prins Heerlijk, op basis van 

rooster. Tevens ook bereikbaarheidsdiensten volgens rooster (gemiddeld eens per 8 weken). 
• Ambulante begeleiding van jongeren op persoonlijk gebied, in afstemming met hun leer-

/werktraject bij Prins Heerlijk.  
• Samenwerken met ouders/ opvoeders en leermeesters, praktijkopleiders, trajectbegeleiders en 

stagebedrijven. 
• Bijdrage leveren aan de voortgangsbesprekingen met jongeren, ouders en het relevante netwerk 

rond de jongeren. 
• Mede verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering, evaluatie en verantwoording van het team 

“Woonbegeleiding en Ambulante begeleiding”. 
 
 
Wij vragen: 
• Een HBO-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk 

Werk, Pedagogiek of vergelijkbaar. 
• Ruime ervaring met het begeleiden en coachen van jongeren met autisme, ADHD, LVG. 
• Ervaring in ambulante- en woonbegeleiding. 
• Vaardigheden in het coachen van en samenwerken met ouders, opvoeders, praktijkopleiders. 
• Ervaring met het analyseren van leer-, gedrags- of sociaal emotionele problemen en het zoeken 

naar passende en praktische oplossingen. 
• Een stressbestendige, duidelijke, stevige persoonlijkheid die het een uitdaging vindt om te werken 

in een kleinschalige, dynamische en innovatieve omgeving. 
• Affiniteit met werken in de horeca, detailhandel of zorg, de sectoren waarin Prins Heerlijk actief is. 
• Flexibiliteit ten aanzien van werkzaamheden en werktijden. 
• Zelfstandigheid en organisatietalent. 



 

 
 
 
 

Wij bieden: 
• Een organisatie met zeer betrokken en enthousiaste collega’s. 
• Een tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij 

goed functioneren. 
• Een dienstverband van 20 tot 38 uur per 1 oktober 2021. 
• Een passend salaris en andere arbeidsvoorwaarden voor deze functie. 

 
 
Interesse? 
Wanneer u belangstelling heeft voor deze vacature, kunt u vóór 1 juni 2021 reageren via 
www.prinsheerlijk.nl. 

 
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 22 en/of 23 juni.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne Albers, teamleider Ambulante 
(woon)begeleiding (06 1287 9317) of Judith Bolkestein, teamcoördinator (06 1098 7423).  


