
 
 

Chavah is een leef-/leerhuis voor jonge moeders in Groningen. We bieden woonruimte 

met begeleiding aan jonge moeders tot 23 jaar en ambulante begeleiding. We leveren 
hierbij maatwerk. We maken gebruik van de motivatie en talenten van onze bewoners en 

van onze medewerkers (zowel beroepskrachten als vrijwilligers). Chavah heeft een 

franchisecontract met Siriz.  
 

Wij zijn op zoek naar een  

 

Woonbegeleider locatie Groningen 

 
18-24 uur per week (min-max) 

 
Functieprofiel  

Je begeleidt en ondersteunt jonge moeders die tijdens en na hun zwangerschap in het leef-/leerhuis 
van Chavah wonen én je begeleidt ambulant in en rond de stad Groningen. Dit doe je aan de hand 
van de methodiek Krachtwerk. Je participeert binnen intervisie, werkbegeleiding en 
teamvergaderingen. Je voert adequaat registratiewerkzaamheden uit. Je onderhoudt interne en 
externe contacten en je draait mee in het rooster voor bereikbaarheid en beschikbaarheid in de 
avonden en weekenden. Je draait mee in achterwachtdiensten, waarbij je telefonisch bereikbaar en 
oproepbaar bent bij calamiteiten. Het kan voorkomen dat je ’s avonds en in het weekend werkt. 
 

Wat vragen wij? 

Als woonbegeleider beschik je over een afgeronde mbo-opleiding Sociaal Pedagogisch Werk of 
Maatschappelijke dienstverlening. Je bent bekend met de methodiek Krachtwerk. Je hebt tenminste 
twee jaar ervaring in een soortgelijke functie. Ook heb je kennis van het maatschappelijk domein en 
affiniteit met de doelgroep. Daarnaast beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden. 
Kennis van Nedap/ONS (registratiesysteem) is een pré. Je bent ondernemend en draagt bij aan de 
bekendheid van Chavah. Tenslotte ben je flexibel en daadkrachtig en onderschrijf je de visie en de 
werkwijze van Chavah van harte. 
 

Wat hebben wij te bieden? 

Je werkt in het Leef-/Leerhuis nauw samen met 3 leuke collega’s en een enthousiast 
vrijwilligersteam. Dankzij deze kleinschaligheid hebben we korte lijntjes met elkaar en onze 
bewoners. 
Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform schaal 6 uit CAO Welzijn & Maatschappelijke 
Dienstverlening.  
 

Informatie en sollicitatie 

Nadere informatie over deze functie is te verkrijgen bij Agnes Venema,  
Directie van Chavah. Tel: 06-822 53 687 

Je sollicitatie kun je richten aan Chavah, t.a.v. A.Venema, per e-mail naar: a.venema@chavah.nl. 

 
Sluitingsdatum: 16 september 2019 

Sollicitatiegesprekken zijn gepland op:  
Eerste ronde: maandagavond 23 september/dinsdagavond 24 september 2019 

Tweede ronde: donderdagmorgen 26 september 2019 

mailto:solliciteren@chavah.nl

