
 

 

Stichting Urtica de Vijfsprong is een therapeutische leef-werkgemeenschap met een 
biologisch dynamisch agrarisch bedrijf. De stichting geeft op ontwikkeling gerichte 24-uurs, 

dag- en ambulante zorg en woongelegenheid aan mensen met een verstandelijke beperking en 
behandeling aan mensen met psychiatrische problematiek. De antroposofie is hierin een 

inspiratiebron. De boerderij is daarbij een belangrijk middel. 
 
De Roos is een woonhuis in Vorden op het erf van de boerderij dat 24-uurs zorg- en 

begeleiding biedt aan 9 bewoners met een lichte- tot matige verstandelijke beperking.   
 

 

Per direct zijn we op zoek naar een    

 

BEGELEIDER  

op basis van een contract voor 20 uur per week m.i.v. medio april 

(contract voor 6 maanden, maar kan verlengd worden) 

 

Taken 

 Het zelfstandig begeleiden van de bewoners bij hun algemene dagelijkse 
levensverrichtingen in woonhuis de Roos (ADL); 

 Het zelfstandig begeleiden en meewerken in de woonsituatie bij het opstaan, ontbijten, 
de overgang naar en van het werken, het avondeten, de inrichting van de vrije tijd, de 

sociale contacten en het huishouden, opvang in geval van ziekte en crisis; 

 Het verzorgen van slaapdiensten en weekenddiensten; 

 Naast de dienst in woonhuis de Roos, aanspreekpunt/opvangen crisis en ziekte van 
bewoners met psychische problematiek (doordeweeks van 21 uur ‘s avonds tot 8 uur ‘s 

ochtends en tijdens het weekend); 

 Het verzorgen van rapportage en het werken met doelen. 
 
Profiel 

 Je hebt een relevante afgeronde MBO of HBO-opleiding, b.v. SPW, MMZ, SPH, 
MWD of HBO-V; 

 Je hebt ervaring in het werken met mensen met een verstandelijke beperking; 

 Ervaring in het werken met mensen met psychiatrische problematiek is een pré; 

 Je bent ondernemend en kunt structuur aanbrengen waar nodig; 

 Je bent bereid flexibel te werken en hebt verantwoordelijkheidsgevoel; 

 Je bent enthousiast over onze antroposofische visie van waaruit gewerkt wordt. 
 

Wij bieden 

 Werk in een bijzondere en dynamische organisatie op een unieke werkplek; 

 Werk waarbij geen dag hetzelfde is; 

 Veel mogelijkheden om binnen de kaders vanuit eigen persoonlijkheid te werken; 

 Samenwerken in een warm en ondernemend team; 

 Salaris conform indeling in FWG 3.0, Schaal 40; 

 Overige arbeidsvoorwaarden volgens CAO Gehandicaptenzorg. 



 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met woongroep de Roos: 0575-553320 of e-
mailen naar Suzanne Brouwer (begeleider), via e-mailadres: 

suzanne.brouwer@urticadevijsprong.nl  
 

Je sollicitatie met CV kun je e-mailen t.a.v. Suzanne Brouwer naar 
MensenOrganisatie@urticadevijfsprong.nl onder vermelding van vacaturenummer 2023004. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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