
 

 

Werkbegeleider  

32 - 36 uur per week 
 

 

Over Reestmond 

Reestmond maakt werk van het ontwikkelen van de arbeidsmogelijkheden van mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor hun door- en uitstroomkansen 

aantoonbaar worden vergroot. Hiertoe wordt passende arbeid van verschillende niveaus, 

een adequate begeleiding, opleiding en training onder aangepaste omstandigheden 

aangeboden.  

 

Aanleiding 

Op de afdeling Assembleren en Verpakken is de vacature ontstaan voor de functie van 

werkbegeleider.  

 

Doel 

De werkbegeleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de 

medewerkers op de afdeling Assembleren en Verpakken. Dit betreft een kleinschalige 

afdeling voor mensen die ‘tijdelijk’ extra behoefte hebben aan begeleiding, structuur, 

rust, eenduidigheid en persoonlijke aandacht. Op de afdeling worden verschillende 

productiematige werkzaamheden verricht waarbij de arbeidsontwikkeling van de 

medewerker centraal staat.  

 

Taken 

Tot de functie behoren naast het coachend leidinggeven de volgende werkzaamheden: 

- eerste aanspreekpunt voor medewerkers bij vragen. De werkbegeleider is in staat 

de urgentie in te schatten en eventuele vervolgstappen te nemen; 

- de medewerker te coachen, motiveren, stimuleren en begeleiden in hun 

persoonlijke ontwikkeling en bewaken van de voortgang van het ontwikkeltraject; 

- het nemen van beslissingen over de wijze en volgorde waarop de werkzaamheden 

worden uitgevoerd en problemen worden opgelost; 

- onderhouden van interne en externe contacten met o.a. begeleidende instanties; 

- zorgdragen voor de veiligheid van de medewerkers, ondersteuning bieden in het 

werk. 

Kennis   

De werkbegeleider beschikt over MBO werk- en denkniveau en heeft affiniteit met 

personen met een psychische, autistische en/of verstandelijke beperking. Enige jaren 

ervaring in een soortgelijke functie is een pré.  

 

Wat bieden wij: 

• Werken in een open, eerlijke en informele werkomgeving; 

• Een dienstverband voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband; 

• Een salaris van minimaal € 2245,00 en maximaal € 3.018,00 bruto per maand bij een 

36-urige werkweek; 

• Een individueel keuzebudget van 17,05% van jaar.  

 

 

 

 



Informatie 

Inhoudelijke vragen over deze functie kun je stellen aan Ger van der Linde, teamleider 

Werken, telefoon: telefoon 0642607977.  Vragen over de procedure kun je stellen aan 

Gea Dekker, HR-adviseur, telefoon 0623371941  

 

Interesse 

Spreekt deze functie jou aan? Dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief + CV voor 29 

maart 2023. Je kunt deze mailen naar vacature@reestmond.nl.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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