
 
 

De Noorderhoeve is niet zomaar een boerderij 
Hier staat vitaliteit van mens, dier, plant en aarde voorop. Wil jij daar jouw bijdrage aan leveren? 

 
 

Wij zoeken een 

Assistent Woonbegeleider  
 

Als assistent woonbegeleider ondersteun je de woonbegeleider bij de dagelijkse woonbegeleiding van de cliënten.  
Je werkt op beide woongroepen waar 8 tot 9 volwassen cliënten wonen,  

allen met een verstandelijke en/of psychiatrische begeleidingsvraag. 
 

Je bent breed inzetbaar en je hebt oog voor de wensen en behoeften van de cliënten.  
Ook ben je in staat om, in overleg met de woonbegeleider, de juiste hulp en begeleiding te geven. 

 
Samen met de woonbegeleider ben je o.a. verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning bij de persoonlijke 

ontwikkeling, bij de verzorging, het schoonhouden van de woon- en leefomgeving  
en het bereiden van een gezonde maaltijd. 

 
 Je bevordert de eigen regie en zelfredzaamheid door af te stemmen op de ontwikkelingsmogelijkheden zoals 

beschreven in het zorgplan 
 

Jouw profiel: 

 Een afgeronde, relevante MBO opleiding niveau 3 (Zorg en Welzijn) 

 Of: Bijna afgeronde MBO 4 of HBO opleiding 

 Minimaal 2 jaar werkervaring in de zorg 

 Affiniteit met de VG-LVB doelgroep 

 Zelfstandigheid in werken, taakverantwoordelijkheid en daadkracht 

 Kennis van en ervaring met groepsdynamica 

 Geduldig, eerlijk en betrouwbaar 

 Praktisch en systematisch werken 

 Sociale en communicatieve vaardigheden met het accent op gelijkwaardigheid 

 Je bent per direct beschikbaar 

 4 dagen per week beschikbaar, waarvan 1 weekenddag 
 

PRE 

 Kennis van en ervaring met zorginhoudelijke toepassing van antroposofie 

 Kennis en ervaring met hedendaagse zorgmethodieken 

Wij bieden jou een inspirerende werkomgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 

Functieomvang: 16 uur p.w. Werktijden: in overleg, maar altijd eind van de middag / vroege avond 

Salaris: schaal  30 CAO Gehandicaptenzorg, mogelijkheid tot doorgroei naar schaal 35 
 

Sollicitaties, CV + motivatiebrief,  bij voorkeur per email op secretariaat@noorderhoeve.nl, t.a.v. Ieke Spijker 
of per post naar De Noorderhoeve, t.a.v. I. Spijker, Duinweg 125, 1871 AH in Schoorl. 

 
Solliciteren kan t/m zondag 5 januari 2020. Vanaf week 3 kunt u een reactie verwachten op uw sollicitatie. 

 
Voor meer informatie over de Noorderhoeve kunt u terecht op onze website: www.noorderhoeve.nl  
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