Wij zijn op zoek naar een

Woonbegeleider locatie Hoogkamp
Voor 22 uur per week
Woon/zorgboerderij Hoogkamp is een van de woonvoorzieningen op landgoed Hackfort bij Vorden.
Woon/zorgboerderij Hoogkamp wil een plek zijn waar mensen
met een psychische en/of verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autisme spectrum
een prettige en veilige woonplek kunnen hebben.
De unieke setting geeft ruimte aan individualiteit, initiatieven en wilsrichting van de bewoners.
De begeleiding is erop gericht de bewoners volgens het principe “gelijk behandelen-verschillend benaderen” te
begeleiden op hun weg naar (meer) zelfstandigheid. Het mogen zijn wie je bent, respect voor jezelf en de ander,
behoud van eigen regie, aanleren van weerbaarheid naar de omgeving en maatschappij, en participatie, zijn
belangrijke aandachtspunten. Naast groepsdynamica biedt individuele begeleiding hulp bij het inzicht geven in
ieders mogelijkheden en beperkingen. Daarbij maken wij gebruik van de methode Positieve gezondheid.

De voornaamste taken en bevoegdheden zijn:
-

Bewoners binnen de grenzen van het mogelijke ondersteunen in het ontwikkelen van hun gezonde
kanten, en deze versterken, op weg naar volwassenheid. Wij maken daarbij gebruik van de methode
Positieve gezondheid.
Het bieden van een steunstructuur op de groep, een voorwaardenscheppend klimaat, het maken en
handhaven van kaders en afspraken, in samenspraak met de bewoners.
Het bieden van individuele begeleiding en bieden van ondersteuning van het groepsproces.
Deelname aan het zorgoverleg met het vaste team.
Het werken in onregelmatige diensten: met name avond, slaap- en weekenddiensten.
Het uitvoeren van taken passend bij een zelfsturend team, zoals financiën, onderhoud erf en woning,
(culturele) activiteiten, roostering, etc.

Jouw profiel:
-

Je hebt MBO-4/HBO werk- en denkniveau, in ieder geval een relevante afgeronde opleiding, b.v. SPH
of HBO-V.
Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in het werken met mensen met autisme, psychiatrische problematiek
en/of een verstandelijke beperking.
Je hebt affiniteit met de doelgroep, jongvolwassenen met o.a. hechtingsproblematiek en autisme.
Je kunt zowel individueel begeleiden als de groepsdynamica ondersteunen.
Je bent bereid flexibel te werken, je staat stevig in je schoenen en hebt een goed
verantwoordelijkheidsgevoel; je bent in staat zowel zelfstandig op een groep als ook in teamverband
samen te werken.
Je bent enthousiast en wilt je verbinden met het (kleine) team van Hoogkamp.
Je staat open voor de antroposofische mensvisie van waaruit gewerkt wordt en de participatie in de
samenleving.
Indien nodig ben je bereid op andere locaties ingewerkt te worden en daar ook in te vallen.

Wij bieden:
-

Een veelzijdige baan in een veranderende, uitdagende werkomgeving waar we aandacht hebben voor
ieders mens zijn.
Een baan in een boeiende organisatie, waarin het culturele leven en de ontwikkeling van medewerkers
en bewoners hoog in het vaandel staan.
Samenwerking in een stevig Hoogkamp team.
Gelegenheid voor verdere scholing en persoonlijke ontwikkeling.
Salaris conform schaal 45, FWG 3.0, CAO Gehandicaptenzorg, afhankelijk van opleiding en ervaring.

Ben je geïnteresseerd, mail dan je sollicitatiebrief met C.V. naar hoogkamp@urticadevijfsprong.nl onder
vermelding van “Woonbegeleider Hoogkamp” vóór 22 augustus 2021.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 26 augustus 2021. Als je verhinderd bent op deze datum, kun je dat in
de mail benoemen en dan wordt er gekeken naar een passend alternatief.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met het Hoogkamp team.
Telefoon: 0575-555503, na 16.00 uur door de weeks en in het weekend de hele dag.

