
Heb je affiniteit met jongvolwassenen?  
Kan jij je makkelijk bewegen in een hectische omgeving en 
daarbij een dynamische balans vast houden? 
Wil je je inzetten voor gelijke kansen? 
Kan jij grenzen aangeven en door het vertoonde gedrag 
heen prikken? 
Ben jij die professional die bij zichzelf kan blijven? 
En voel jij je thuis in een kleinschalige organisatie?  
Lees dan snel verder! 
  

Nachtbegeleider 
(Flexibel) 

 
 
Een goede nachtrust is, naast drinken en eten, één van de basisbehoeften van ieder mens 
om te overleven, maar ook om goed te kunnen functioneren. Voor onze jongeren is dat 
cruciaal, omdat zij naast de problemen en ongemakken die ieder opgroeiend individu heeft, 
nog meer problemen hebben. Als nachtbegeleider zorg jij voor de omstandigheden 
waaronder een goede nachtrust mogelijk is. 
  
Onze jongeren hebben, vanwege hun problemen, soms meer nood aan een gevoel van 
veiligheid. Je biedt dit door ervoor te zorgen dat ze ongestoord hun nachtrust kunnen 
genieten, maar ook door een luisterend oor te bieden of begeleiding en ondersteuning te 
bieden wanneer dat nodig is.  
  
Je staat naast de jongeren en gaat als mens gelijkwaardig met hen om. Maar je weet ook 
wanneer en hoe je ‘moeilijke boodschappen’ over moet brengen en hoe je de orde moet 
handhaven. 
  
Hoewel je als nachtbegeleider zelfstandig werkt gedurende de nacht, ben je onderdeel van 
het team en als team zorgen jullie samen voor een optimaal leefklimaat in huis, waardoor 
jongeren het beste uit zichzelf kunnen halen en kunnen toegroeien naar een kansrijke 
toekomst – zelfs vanuit een problematische situatie.  
 
 
Dit ga je doen 

• Handhaven van orde, rust en veiligheid in en rondom het gebouw tijdens de nacht 

• Handelen in geval van crises en incidenten 

• Zorgen voor het pand en inventaris 

• Administratieve werkzaamheden t.b.v. cliëntregistratie 
 
Dit bieden we 

• Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform de cao Sociaal Werk. Inschaling 
afhankelijk van opleiding, relevante werkervaring en volgens functieniveau.  

• Onregelmatigheidstoeslag 
• Vakantiegeld 



• Eindejaarsuitkering 
• Persoonlijk loopbaanbudget  
• Individueel keuzebudget 
• Bijdrage zorgverzekering 
• Teamscholingen op actuele onderwerpen 
• Een flexibele functie binnen een kleinschalige organisatie, waarbij maandelijks 

beschikbaarheid opgegeven kan worden voor nachtdiensten en eventueel (later) ook 
andere diensten. Per 4 weken mogen maximaal 10 nachtdiensten gewerkt worden en 
per 13 weken maximaal 25 nachtdiensten. 

• Een tijdelijk contract van in eerste instantie 7 maanden. Bij goed functioneren wil 
Singelzicht het contract graag omzetten naar onbepaalde tijd 

 
Dit vragen we 

• Een afgeronde opleiding Social Work, MWD, SPH of vergelijkbare opleiding of bezig 
met het laatste jaar van jouw opleiding, op minimaal MBO-4 niveau 

• Proactieve en zelfstandige houding 
• In staat om pedagogisch te handelen en een veilige sfeer te creëren 
• Ervaring met de doelgroep 
• Creatief in de omgang met jongvolwassenen en kan ook ‘moeilijke’ boodschappen 

overbrengen 
• Je toont eigenaarschap en neemt verantwoordelijkheid voor je werk 
• Bereid om voornamelijk in de nacht te werken (conform Arbeidstijdenwet en cao 
• Het overleggen van Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.  

 
Dit is handig om te weten 
Enthousiast geworden om bij Singelzicht in Utrecht aan de slag te gaan en herken je jezelf in 
het profiel? Solliciteer dan voor 1 september 2022. 
 
Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de sollicitatieprocedure, neem dan contact 
op met Anouk Zwerts, P&O Functionaris (06-29514847, sollicitatie@singelzicht.nl). We zien 
je cv graag tegemoet.  
 
We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking. 
  
Singelzicht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van 
de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te behalen voor jongeren. 
 
Meer over Singelzicht 
In een ideale wereld krijgen alle kinderen en jongeren de kans om een waardevol bestaan op 
te bouwen. Helaas is het leven van sommige jongeren verre van ideaal. Ze krijgen veel 
minder kansen omdat ze opgroeien met ouder(s) die deze kansen niet altijd kunnen bieden. 
Singelzicht wil gelijke kansen voor iedere jongere om zich een zelfstandige en volwaardige 
plek in onze samenleving te verwerven. Singelzicht biedt een beschermde woonplek, zorg en 
begeleiding aan dak- en thuisloze jongvolwassenen van 17 tot 23 jaar. Deze sluit aan op de 
steeds veranderende behoeften van jongeren. 

 


