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Functie: Persoonlijk begeleider sociale houtwerkplaats 

 
Dienstverband: Deeltijd  28-36 uur per week 

 
 
 
Wie zijn wij 
Houtgenoten is een sociale houtwerkplaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Jos 
Nijs en Lotte Nijs, vader en dochter, runnen met trots deze werkplaats. Onder passende begeleiding 
bieden we onze mensen een arbeidsmatige dagbesteding in de houtbewerking aan. We bieden een 
gevarieerde werk- en leerplek voor mensen met allerlei achtergronden. Bij Houtgenoten zijn mensen 
werkzaam met bijvoorbeeld een indicatie; volgen een ontwikkeltraject; statushouder zijn; hebben 
een beperkte loonwaarde of zijn stagiaire van een sociale- of vakopleiding. We kijken naar wat de 
mensen kunnen, waar er mogelijkheden liggen en waarin ze zich kunnen ontwikkelen.  
 
 
Dit ga jij doen 

• Het motiveren en begeleiden van medewerkers tijdens het productieproces 
• In de werkplaats actief meewerken 
• Het maken en onderhouden van zorgplannen en indicaties 

 
Dit bieden wij 

• De kans om onze mensen te begeleiden bij het maken van producten en je houtbewerkings-
vaardigheden te ontwikkelen of uit te breiden 

• Een passend salaris volgens de CAO gehandicaptenzorg FWG 40 
• Tijdelijk contract met kans op vast 
• Een fijne en leerzame werkplek met ruimte voor ontwikkeling 

 
Dit ben jij 
Jij vindt het fantastisch om met hout te werken, hebt oog voor detail en je steekt graag de handen uit 
de mouwen.  Je bent flexibel en een echte teamplayer. Jouw enthousiasme kun je overbrengen op 
onze mensen Daarnaast heb je een extra paar ogen in de je rug, ben je vindingrijk en denk je in 
mogelijkheden.  
 
Functie eisen 

• Relevante zorgopleiding vanaf MBO niveau 4 
• Affiniteit met onze doelgroep 
• Gerichte werkervaring in de zorg 

 
 
Solliciteren? 
Word jij ook een houtgenoot? Stuur voor 10 februari 2023 een email met je cv en motivatie naar Lotte 
Nijs  (lotte@houtgenoten.nl) en wie weet verwelkomen we jou binnenkort in onze werkplaats. 


