
 

WERKEN BIJ HET TICOHUIS 

Het TICOhuis is een huis voor mensen met een verstandelijke beperking dat is 
ontstaan vanuit een particulier initiatief. Onderdeel van het gedachtegoed van dit 
initiatief is een woning realiseren waar het bieden van een thuis voor haar bewoners 
centraal staat, waar ouders ontzorgd worden en waar geen sprake is van een 
instellingsmentaliteit. De ouders van onze bewoners hebben een grote betrokkenheid 
bij zowel hun kind als het TICOhuis waardoor een unieke dynamiek ontstaat tussen 
ouders, bewoners en medewerkers.  
 
Voor het TICOhuis is Stichting TICO op zoek naar een: 

Persoonlijk Begeleider voor 28 uur per week 

Voor deze functie van persoonlijk begeleider zijn we op zoek naar iemand met HBO 
werk- en denkniveau, en minimaal een MBO4 diploma richting zorg en welzijn. 
Daarnaast bij voorkeur enkele jaren ervaring met onze doelgroep  

Vind je het volgende ook van belang?  
 
Een woonomgeving creëren waarin de bewoners van het TICOhuis zich veilig en 
geborgen voelen. Waar een huiselijke sfeer heerst waardoor de bewoners zich echt 
thuis kunnen voelen.  
Een woonomgeving die de bewoners motiveert en stimuleert om nieuwe dingen te 
leren, te ontdekken en de eigen grenzen te verleggen. Waar ruimte is om eigen 
keuzes te maken en waar iedereen zichzelf kan en mag zijn.  
En doe je dit proactief vanuit samenwerking met alle betrokken partijen en laat je 
graag zien dat je creatief en flexibel bent?  
 
Ben je: 

• Betrokken, collegiaal, slagvaardig, accuraat, optimistisch en geduldig 
• Bereid om onregelmatige- en slaapdiensten te werken 
• In staat onze kernwaarden toe te passen in de dagelijkse praktijk. 

 
Dan zijn we op zoek naar jou 

Wij bieden jou: 

• Een leuke en uitdagende werkplek binnen dit wooninitiatief 
• Een fantastische bewonersgroep en heel fijne collega’s 
• Een compacte organisatie met korte communicatielijnen 
• Een zelfstandige functie met een grote verantwoordelijkheid 
• Een marktconform salaris volgens de CAO Gehandicaptenzorg FWG 40 



Interesse? 

Ben je geïnteresseerd in deze leuke en afwisselende functie, reageer dan op deze 
mogelijkheid binnen het TICOhuis. We zien je motivatiebrief met een CV (liefst met 
pasfoto) graag tegemoet via info@ticohuis.nl  

De vacature sluit zodra we een geschikte persoonlijk begeleider gevonden hebben. 

Voor meer informatie over deze functie kunt je contact opnemen met onze 
teammanager Lisette van der Vliet (06-22 56 42 70) 


