
Vacature op de Noorderhoeve
Tegen de bebouwde kom van Bergen en aan de voet van de Schoorlse duinen ligt biodynamische 
zorgboerderij de Noorderhoeve met twee woon-werklocaties. Eén locatie ligt aan de Duinweg met 
werkplaatsen, kantoren, camping, winkel, tuin, stallen en een woonboerderij voor 9 mensen met een
zorgvraag. De tweede locatie ligt iets verder in de polder aan het Grote Heklaantje met een 
jongveestal, educatie-ruimte, waterberging en woonhuis voor 8 mensen met een zorgvraag. 
Bij alles wat we doen staat de zorg voor mens, dier, plant en aarde centraal. 

Voor het zelfsturende woonteam op het Grote Heklaantje, dat uit vier vaste en twee flex 
medewerkers bestaat, zoeken we een vijfde vaste collega:

Groepsleider Wonen
20 – 28 uur per week

De kleinschaligheid en groene locatie maakt dit een unieke baan. De woongroep met maximaal 
acht bewoners biedt jou de kans om persoonlijke zorg te verlenen. In afstemming met de behoeftes 
van de bewoners is er veel ruimte voor jouw eigen inbreng en initiatief. Het vertrouwen en de 
gelijkwaardigheid binnen het woonteam is groot. Op een positieve manier krijg je alle 
verantwoordelijkheden die bij jouw functie horen en met feedback en intervisie houden we elkaar 
scherp. Hoewel er maar één groepsleider tegelijkertijd in het woonhuis werkt, sta je er niet alleen 
voor. Jouw teamleden staan voor je klaar als er vragen of calamiteiten zijn. Daaromheen staan ook 
nog je collega's van het andere woonhuis en de dagbesteding.

Het woonerf met omringende weilanden en veelzijdige natuur werkt rustgevend op de bewoners. 
Mede daardoor geeft die groene ruimte werkplezier. Vanuit een verbinding met de boerderij en het 
landschap streven we naar een gezonde en duurzame leefstijl. De warme maaltijden koken we elke 
avond zelf met zoveel mogelijk verse biologische producten van de eigen boerderij. De activiteiten 
zijn waar mogelijk sportief en in de buitenlucht, zoals een strandwandeling of fietstocht.

Jouw taakomschrijving | Je bent de spil van het dagelijkse reilen en zeilen in het woonhuis. Dat 
loopt uiteen van huishoudelijke en administratieve taken tot het verstrekken van medicatie en het 
organiseren van uitjes. Je bent persoonlijk ondersteuner van een aantal bewoners, van wie je de 
belangen vertegenwoordigt en actief het contact onderhoudt met hun netwerk.

Dit verwachten we van jou | Je bent ondernemend en communicatief en past in een zelfsturend 
team. Je hebt bij voorkeur een passende HBO-opleiding, twee jaar werkervaring in de zorg en 
ervaring met autisme, hechtingsproblematiek en psychiatrie. Je hebt affiniteit met VG en GGZ.

Dit waarderen we in jou | Je hebt kennis en ervaring – of je staat open voor – de zorginhoudelijk 
toepassing van antroposofie. Je bent intrinsiek gemotiveerd voor een gezonde en duurzame leefstijl.

Het salaris is conform CAO Gehandicaptenzorg.

Voldoe je aan de voorwaarden en gaat je hart sneller kloppen bij deze vacature? E-mail dan je CV 
en motivatiebrief voor 25 augustus naar: secretariaat@noorderhoeve.nl. Let op: na 25 augustus 
krijg je een reactie op je brief! Als nieuwe collega ontvangen wij je met open armen!

Meer info: www.noorderhoeve.nl.
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