
 
De Noorderhoeve is een thuis.  

Een plek waar je mag zijn wie je nu bent en waar je kan worden wie je in je diepste wezen bent. 
Iedereen is anders, niemand is gelijk, iedereen telt mee en een ieder zijn bijdrage doet er toe.  

 
Wij zoeken ter vervanging van zwangerschapsverlof een  

 
Woonbegeleider 
24 uur per week 

 
De kleinschaligheid, de mooie locatie tussen de duinen en de polder, de combinatie van landbouw en zorgbedrijf én de diverse 

groep bewoners maakt dit een unieke baan. De woongroep met maximaal 9 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.  

Je krijgt 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. 

Taakomschrijving: 
Je bent de spil van het dagelijkse reilen en zeilen in het woonhuis. Waarbij je zorgdraagt voor een fijne groepsdynamiek en een 

sfeer waarin mensen zich thuis voelen en veilig voelen.  
Onder jouw begeleiding voelen de bewoners zich gehoord, gezien en gedragen. 

 
Je bent persoonlijk ondersteuner van een aantal bewoners, van wie je de belangen vertegenwoordigt en actief het contact 

onderhoudt met hun netwerk. 

Je bent in staat om voor elke bewoner te kijken naar de achtergrond, de kansen en de ontwikkelmogelijkheden van de bewoner. 
Vanuit daar vind je voor elke bewoner een passende vorm van begeleiding, waarbij de wensen, behoeften en eigen regie van de 

bewoner voorop staan.  
 

Jouw profiel: 

 Minimaal een passende afgeronde MBO niveau 4 opleiding 

 Minimaal 2 jaar werkervaring in de (gehandicapten)zorg 

 Affiniteit met de VG-LVB doelgroep 

 Zelfstandigheid in werken, taakverantwoordelijkheid en daadkracht 

 Geduldig, eerlijk en betrouwbaar 

 Praktisch en systematisch werken 

 Sociale en communicatieve vaardigheden met het accent op gelijkwaardigheid 

 Flexibel en bereid om naast dagdiensten ook weekend- en avonddienst te werken 

 Beschikbaar voor minimaal 4 maanden vanaf mei 
 

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: 24 uur per week voor de duur van het zwangerschapsverlof,  
bij goed functioneren is er een mogelijkheid tot een vaste aanstelling 

Werktijden: in overleg, volgens rooster 
Salaris: schaal  40 CAO Gehandicaptenzorg 

 
Sollicitaties, CV + motivatiebrief,  bij voorkeur per email op ieke.spijker@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 meer informatie over de Noorderhoeve kunt u terecht op onze website: www.noorderhoeve.nl  
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