
 
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 per direct een 

Woonbegeleider voor onze flexpool 

die zelfstandig, als onderdeel van een team, de zorg voor onze bewoners invult. 

Als flexwerker werk je, op oproepbasis, wisselende diensten op 1 van onze beide locaties waar 8 tot 9 volwassen 
bewoners wonen, allen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking. 

Jij bent op dat moment verantwoordelijk en als spil in het huis begeleid je de bewoners, verstrekt medicatie (o.a. 
insuline), biedt ondersteuning in de persoonlijke 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 individuele kwaliteiten en 
 instructies van iedere bewoner. 

 
EISEN 

 Een afgeronde, relevante MBO opleiding niveau 4 

 Minimaal 2 jaar werkervaring in de zorg 

 Kennis en ervaring in de psychiatrie alsmede LVB 

 Flexibele inzetbaarheid (ochtend-, avond-, slaap- en weekenddiensten) 

 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 
 

PRE 

 HBO werk- en denkniveau 

 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: oproepbasis | Salaris: schaal  35 CAO gehandicaptenzorg 
 

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. 
 

Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met Ieke Spijker op telefoonnummer 072-5091738.  
Voor meer informatie over de Noorderhoeve kunt u terecht op onze website: www.noorderhoeve.nl  
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