
 
 
 
 
 
Vacature:  WOONBEGELEIDER, en/of PERSOONLIJK BEGELEIDER uren in overleg 
 
Voor onze nieuwe locatie Het Zorgerf Aartswoud bij het Rundveemuseum zijn wij op zoek naar een 
woonbegeleider en/of persoonlijk begeleider. Per 1 november 2022 zal deze compleet gerenoveerde 
zorgboerderij, met 10 woonplekken en een logeerhuis in ontwikkeling voor (jong)volwassenen met 
een specifieke hulpvraag, overgaan van de Prinsenstichting naar PluZorg.  
Per direct zijn wij op zoek naar een woonbegeleider/persoonlijk begeleider.  
 

Inge, Eelke, Linda, Stefan en Corien zoeken jou! 
Pak jij je kans om deze nieuwe organisatie samen met ons vorm te geven? 

 
Dit vragen wij van jou als woonbegeleider:  

- Het begeleiden van de cliënten bij het wonen, passend bij hun hulpvraag.  
- Het benaderen van onze cliënten volgens de Gentle Teaching en Triple C methode en jezelf 

indien nodig hierin te willen scholen.  
- Bereidheid tot het draaien van verschillende diensten: dagdienst, late dienst en slaapdienst.  
- Een afgeronde relevante beroepsopleiding op minimaal MBO niveau 4 en ervaring in de 

begeleiding van de doelgroep.  
- Verantwoordelijk zijn voor het cliëntplan en de bijbehorende cliëntplancyclus.  
- Je werkt in principe niet bij de dagbesteding. 

 
Wij zien bij jou graag dat je:  

- ervaring en/of affiniteit hebt met onze doelgroep met een licht verstandelijke beperking.  
- stevig in je schoenen staat, je woordje klaar hebt en humor kunt inzetten.  
- flexibel bent en dus passend bij de situatie of persoon kunt reageren.  
- creatief bent in het vinden van oplossingen. 
- hoewel jij je hoofdzakelijk richt op de cliënten, je in de weekenden een klein handje wilt 

helpen bij het boerderij leven.  
- met ons samen het ‘sturen op geluk en het werken vanuit de bedoeling’ vorm wilt geven.  

 
Wij bieden  
Een interessante en uitdagende functie in een jonge en innoverende organisatie, waarbij je veel 
eigen verantwoordelijkheid hebt voor de uitvoering. Een baan waarbij eigen initiatief wordt gehoord 
en beloond. De CAO Gehandicaptenzorg is van toepassing op de functie.  
 
Wie zijn wij?  
Per 1-1-2022 is Stichting PluZorg ontstaan na een fusie van Stichting Heemz.org, Stichting PROV 
Jeugd en Gezin en Zorgerf Waarland. Wij bieden 24-uurs zorg in de vorm van wonen en dagbesteding 
bij Het Zorgerf (met meerdere vestigingen), dagbesteding, logeren en individuele begeleiding (bij 
aangesloten zorgbedrijven van Heemz.org) en intensieve individuele begeleiding, 
opvoedondersteuning, begeleide bezoeken en hulp bij thuiszitters (bij PROV Jeugd en Gezin). 
Kwaliteit van de zorg is één van de belangrijkste kernwaarden bij Stichting PluZorg. Daarnaast zijn 
klantvriendelijkheid, informeel en ambitie onze sleutelwoorden. 
Voor meer informatie over onze organisatie zie www.pluzorg.nl  
 
Meer informatie over de vacature?  
Informatie opvragen kan bij: 
Corien Klos, locatiemanager Het Zorgerf Aartswoud, via 06-46584471 of via corine@hetzorgerf.nl   
 
Solliciteren naar deze functie? 
Stuur je sollicitatiebrief naar: Stichting PluZorg, t.a.v. mevrouw C. Klos, 
Trambaan 115, 1733 AX Nieuwe Niedorp of per e-mail: corine@hetzorgerf.nl  

http://www.pluzorg.nl/

