
Urtica de Vijfsprong is een leef-werkgemeenschap met een biologisch dynamisch agrarisch 

bedrijf. Urtica is de zorgstichting en De Vijfsprong is een landbouwstichting. De zorgstichting 

biedt op vraag wonen, dagbesteding, ambulante zorg en behandeling aan kinderen en 

volwassenen met een verstandelijke beperking en / of psychische kwetsbaarheid. 

Ontwikkeling, gelijkwaardigheid en wederkerigheid en eigen regie staan hierin centraal. De 

antroposofie is hier voor een inspiratiebron. Urtica is een dynamisch bedrijf dat op weg is  

naar een nieuwe organisatiestructuur waarbij zelfonderneming een middel is. De bewoners 

en medewerkers zijn hier actief bij betrokken.  

 

                                                             

                         

Voor de versterking van het team van de Kleine Koning 

zijn we op zoek naar een 

 

Individueel begeleider 
Voor de persoonlijke begeleiding voor en na schooltijd in het kader van een meerzorg traject. 

Standplaats Vierakker 

 
De Kleine Koning wil voor kinderen van 9 tot 16 jaar een thuis verzorgen waarbinnen 

behandeling mogelijk is. Het wil een woon- en leefomgeving bieden, die veilig en stimulerend 

is, zodat de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. De ontwikkelingsvraag van 

de kinderen kan van zeer diverse aard zijn. Het huis is gelegen in een rustige bosrijke 

omgeving in Vierakker. 

 

Wij zoeken iemand die: 

 Affiniteit heeft met speciaal onderwijs. 

 In staat is om samen te werken en school en wonen kan verbinden.  

 In staat is om te werken met een signaleringsplan.  

 Rust uitstraalt en stevig in zijn/haar schoenen staat. 

 Ervaring heeft met hechtingsproblematiek, autisme en moeilijk verstaanbaar 

gedrag en in staat is daar adequaat mee om te gaan  

 Vermogen heeft tot zelfreflectie en bereid is om leren. 

 Open staat voor een mensvisie die zich laat inspireren door de antroposofie en 

bereid is zich hierin te verdiepen. 

 
Taken, bevoegdheden en vaardigheden: 

 

 De overgang tussen wonen en school verzorgen  

 Op het moment met een collega de cliënt naar school brengen en ophalen 

 Afstemmen met het team om vorm te geven aan het meerzorg traject.  

 Signaleren van spanning en de begeleiding daar op aanpassen. 

 De voortgang van het meerzorg traject zorgvuldig rapporteren.  

 

 

 



 

Functie eisen: 

 Een HBO-denkniveau en een brede kennis van ontwikkelingsvragen bij kinderen. 

 Een relevante afgeronde MBO- of HBO-opleiding, pedagogische, sociale, 

medische of  therapeutische richting.  

 Ervaring in het werken met kinderen met moeilijk verstaanbaar en mogelijk 

grensoverschrijdend gedrag.  

 In bezit van rijbewijs. 

 

Wij bieden: 

 Een aanstelling voor de duur van maximaal half jaar voor 24-32 uur per week. 

Verlenging is mogelijk voor de functie van Invalmedewerker. 

 Een uitdagende, afwisselende functie in een zich veranderende en ontwikkelende 

organisatie. 

 Veel gelegenheid om zowel zelfstandig als in teamverband te werken. 

 Salaris conform indeling in FWG Gehandicaptenzorg, salarisschaal 40 (CAO 

gehandicaptenzorg), inschaling is afhankelijk van opleidingsniveau. 

 

Reageren: 

Informatie kunt u inwinnen bij het team van de Kleine Koning, telefoonnummer 0575-

442470. Wanneer u wilt solliciteren, e-mail dan uiterlijk 30 april 2022 uw motivatie en CV 

aan peno@urticadevijfsprong.nl t.a.v. Nina Wolters en Anna Griek. Graag in het onderwerp 

vermelden: vacaturenummer 2022003 “Individueel Begeleider De Kleine Koning”.  
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