Woon-zorgboerderij De Witte Hoeve is op zoek naar een
woonbegeleid(st)ers voor 20- 24 uur per week!
Waar ga je werken:
De Witte Hoeve is een woon- en zorgboerderij voor mensen met een verstandelijke beperking. De
boerderij is gelegen in het buitengebied van Oploo. De Witte Hoeve is in juni 2000 opgericht, toen
alleen nog als dagbesteding. Deze bestaat nu uit 5 groepen, waar zowel interne als externe
zorgvragers werken. In 2010 is er een 24-uurs voorziening bijgekomen, waar nu 17 zorgvragers
wonen verdeeld over 3 woningen. In 2021 is er een nieuwe locatie bijgekomen waar dagbesteding en
paardrijden wordt aangeboden.
De zorgvragers hebben een matige tot ernstige verstandelijke beperking in combinatie met een
lichamelijk beperking en/of gedragsproblematieken. Het accent in de begeleiding ligt op het bieden
van duidelijkheid, structuur en het creëren van een fijne en veilige woon- en werkomgeving. De
omgang met de natuur en de dieren op de boerderij spelen hierbij een belangrijk rol. De verzorging
van de dieren en het onderhouden van de tuin behoort ook tot een van de taken van de zorgvragers
en begeleiding. Daarbij is het van belang om te letten op het behoud van de individuele
vaardigheden.
Voor de woongroep, waar zorgvragers wonen met een zeer complexe zorgvraag zijn wij op zoek naar
gemotiveerde begeleid(st)er, die de uitdaging aan wil gaan om de zorgvragers te ondersteunen bij
hun zorgvraag in een natuurlijke omgeving.
Wat vragen wij:
Taken in hoofdlijnen
• Ondersteunen en begeleiden van cliënten in hun woon/leefomgeving, zowel individueel als
in de groep.
• Zorg leveren op basis van persoonlijke begeleidingsplannen.
• Het verzorgen van de dieren en de tuin.
• In samenwerking met het team invulling geven aan een optimaal werk- en leefklimaat van de
zorgvrager.
• Verzorgen van mondelinge en schriftelijke rapportage en overdracht.
• Begeleiden van leerlingen en stagiaires.
• Flexibiliteit, dit houdt in ook werken tijdens weekenden, feestdagen en onregelmatige
diensten.
Profiel:
• Voor de functie van woonbegeleid(st)er heb je minimaal een afgeronde zorg gerelateerde
beroepsopleiding op MBO niveau 3/4.
• Je beschikt over praktische kennis en ervaring met de doelgroep.
• Bij voorkeur heb je ervaring in de omgang met moeilijk verstaanbaar gedrag.
• Je gaat graag uitdagingen aan en kan omgaan met complexe ondersteuningsvragen.
• Volharding, doorzettingsvermogen en geduld zijn vereist bij het ondersteunen van de
zorgvragers en zijn/haar vertegenwoordigers.
• Bij voorkeur hebt je affiniteit met het werken op de boerderij.
• Solistisch en zelfstandig werken zijn voor jou geen probleem, maar daarnaast ben je ook een
teamspeler.
• Je beschikt over goede sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen en hulpvaardig
zijn.
• Je bent flexibel en hebt een collegiale werkhouding.

Wat bieden wij jou?
We bieden in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd met na twee jaar de mogelijkheid bij
ieders tevredenheid tot een contract voor onbepaalde tijd. Het salaris voor begeleider niveau 4
bedraagt afhankelijk van je relevante werkervaring maximaal €2.993,- (FWG 40) bruto per maand op
basis van een 36-urige werkweek, exclusief onregelmatigheidstoeslag, 8% vakantietoeslag en 8,33%
eindejaarsuitkering.
Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden en hebben we je interesse gewekt, dan
nodigen we je uit om te reageren. Wij ontvangen dan graag je sollicitatie door middel van een
motivatiebrief en CV. Deze kun je sturen naar Richelle Wittenberg: Richellew@zbdewittehoeve.nl
Mocht je nog vragen hebben kun je altijd telefonisch contact opnemen via : 0485-381 381.

