
 
 

 

Vacature senior Persoonlijk Begeleider UHR 
 

Umah-hai is opgericht vanuit een cliënteninitiatief. De stichting is autonoom, een platte 

organisatie. Umah-hai biedt mensen met een verleden in de psychiatrie en/of 

verslavingszorg een tijdelijke (beschermde) woonomgeving en diverse werkgerichte 

dagbestedingsprojecten. De begeleiding is gericht op herstel en uiteindelijk zelfstandig 

wonen en zo mogelijk re-integratie op de arbeidsmarkt.  

  

Wegens uitval door ziekte en persoonlijke omstandigheden zijn we per direct op zoek 

naar een senior Persoonlijk Begeleider met de volgende kenmerken: open, transparant 

en vriendelijk, creatief, f lexibel, kordaat en coöperatief.  

Je hebt een grote mate van zelfstandigheid, maar werkt ook graag in teamverband. Je 

bent bereid om in de avonden en weekenden bereikbare dienst te draaien.  

Wat verder van belang is: 

● Je bent een ervaren zorgverlener met relevante hbo-opleiding. 

● Je hebt kennis en ervaring binnen de chronische psychiatrie en verslavingszorg.  

● Je hebt kennis van en werkervaring met groepsdynamica. 

● Je weet wat herstelgericht werken is en voelt hier veel aff initeit voor.  

● Je bent woonachtig in de regio Utrecht/Driebergen/Doorn i.v.m. uitvoeren van 

bereikbaarheidsdiensten en je hebt een rijbewijs.  

 

Ervaringskennis/ -deskundigheid is een pré 

Binnen Umah-hai zien wij de meerwaarde van de inzet van ervaringskennis/ -deskundigheid.  

Medewerkers worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen op dit gebied zoals passend bij de 

wensen van de medewerker. Bij iedere functie bestaat de mogelijkheid tot het toevoegen van een 

addendum “met ervaringsdeskundigheid”. Dit is echter geen vereiste.   

 

Wij bieden: 

 

● Functie schaal binnen CAO GGZ, inschaling is afhankelijk van ervaring.  

● Aanstelling voor minimaal 24 tot maximaal 32 uur per week.   

● Contract voor 1 jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.  

● Individueel opleidingsbudget. 

● Kleinschalige plezierige werkkring. 

 

 

Sollicitaties kunt u vóór 31 mei 2023 richten aan: 

 

Werving@umah-hai.info t.a.v. mw. D. Veldhuis. Voor meer informatie over de functie 

kunt u telefonisch contact opnemen met Steven v.d. Meer via tel.nr. 06-15922122.   

De gesprekken vinden plaats op zo kort mogelijke termijn. 

 

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

 


