
LOOTS BV 
Nieuwstad 7 

9936 CA Farmsum 
0597-855 992

Woonbegeleider (per direct) 
20 – 32 uur (bepaalde tijd) 

Dichtbij, vakkundig, nuchter en vertrouwd 
LOOTS is er voor mensen die geen thuis hebben in de maatschappij, hun thuis (dreigen) te 
verliezen of een ander thuis nodig zijn dan de huidige situatie. Aan deze mensen biedt LOOTS 
maatschappelijke opvang en ondersteuning, beschermd wonen en (traject)begeleiding binnen 3 
kleinschalige woonvormen in Farmsum. 

LOOTS is gespecialiseerd in hulpverlening voor mensen met meervoudige problematiek. Onze 
bewoners ervaren vaak op vele levensgebieden problemen; huisvesting, schulden, verslaving, 
psychiatrische problematiek, psychosociale problemen, eenzaamheid, ziekte. Specifiek hebben 
we aandacht voor hechtingsproblematiek bij ( jong)volwassenen. 

De kracht van LOOTS is het centraal zetten van de mens achter deze problemen, de ‘eigenheid’ 
van de mens. We werken vanuit een basis van onvoorwaardelijke acceptatie van de mens achter 
zijn problemen en gedrag. We ’zien en horen’ onze cliënten en streven samen met hen naar een 
zinvol leven. 

Als woonbegeleider…: 

• kun je ondersteuning bieden in het omgaan met stressoren, agressie-/ en 
emotieregulatieproblemen; 

• heb je kennis van de leefsituatie van mensen met een licht verstandelijke beperking en met 
psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblemen; 

• kun je vraaggestuurd en methodisch werken; 
• ben je geduldig en heb je het vermogen binnen je eigen grenzen mee te bewegen met de 

gemoedstoestanden van de bewoners; 
• kun je een luisterend oor bieden, zonder te oordelen; 
• geef je uitvoering aan het begeleidingsplan, werkplan, signaleringsplan. 



LOOTS BV 
Nieuwstad 7 

9936 CA Farmsum 
0597-855 992

Functie-eisen: 

• MBO-niveau 3 Agogisch werk 
• Aantoonbare ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of woonbegeleiding 
• BHV is een pré 
• Goede communicatieve vaardigheden 
• VOG 
• Heeft de beschikking over een rijbewijs en bij voorkeur eigen vervoer 
• Hiernaast heb je een kritische, open, stimulerende en flexibele werkhouding. Je staat stevig in 

je schoenen, kunt goed samenwerken en houd je aan de afspraken. 
• Sensitief, reflectief, flexibel 
• Je hebt lef, doorzettingsvermogen 
• Is stressbestendig en in staat om ad hoc te reageren en om te gaan met crisissituaties 

Wij bieden: 

• Een dynamische functie in een zich ontwikkelende organisatie 
• Salaris conform CAO 
• Bijscholingen, intervisie 
• Een prettige werkomgeving, gemotiveerde collega’s 
• Nadere informatie 

U kunt contact opnemen met : 
Johnny Houwen (j.houwen@lootsbv.nl – 06 283 900 41) of  
Nicole Edens (n.edens@lootsbv.nl  – 06 504 593 59). 

Uw sollicitatiebrief en CV kunt u mailen naar info@lootsbv.nl


