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, 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.
De Roos is een woonhuis op het erf van Urtica de Vijfsprong en hier wordt 24-uurs zorg- en
begeleiding geboden aan 9 bewoners met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Bij
een aantal bewoners is ook sprake van psychische kwetsbaarheid. De bewoners hebben allen
hun eigen appartement, waarbij bewoners de keuze hebben om aan te sluiten bij de groep, of
meer zelfstandig leven in hun appartement te leven. De leeftijd van de bewoners is
uiteenlopend van 18 t/m 60 jaar.
Per direct zijn we op zoek naar een
Invalkracht met uitzicht op vaste uren
Lees verder voor meer informatie
Taken
• Het zelfstandig begeleiden van de bewoners bij hun algemene dagelijkse
levensverrichtingen (ADL);
• Het begeleiden van groepsdynamische- en individuele processen, waarbij we denken
in mogelijkheden;
• 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 administratieve processen volgens de voor de stichting geldende
normen, zoals het schrijven van ondersteuningsplannen en rapportages;
• Het mede verantwoordelijkheid dragen voor het voldoen aan het kwaliteitskader;
• Het actief deelnemen aan een zelfondernemend team en de verantwoordelijkheid
dragen voor bepaalde taken/processen hierin;
• Deelname aan zorgoverleg met het vaste team;
• Werken in onregelmatige diensten, voornamelijk avonden, nachten en weekenden.
Profiel
• Je hebt MBO-4/HBO werk- en denkniveau en een relevante afgeronde opleiding,
bijvoorbeeld SPH of HBO-V;
• Je hebt ervaring in het werken met mensen met een matige tot lichtverstandelijke
beperking en/of psychische kwetsbaarheid;
• Je kunt zowel individueel begeleiden als ook de groepsdynamica ondersteunen;
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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 bereid slaapdiensten te draaien;
Je bent ondernemend, kunt structuur aanbrengen waar nodig en weet efficiënt te werk
te gaan;
Je relaties met cliënten en collega’s zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid en
wederkerigheid;
Je bent een aanpakker die het volledige proces kan overzien en daarbij rekening houdt
met wensen en behoeften van bewoner en collega’s;
Je bent vindingrijk/creatief/initiatiefrijk in het zoeken naar oplossingen en
mogelijkheden en het samenwerken binnen een zelfondernemend team;
Je staat open voor de antroposofische visie van waaruit gewerkt wordt en kunt deze
verbinden met je eigen professionele visie.

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;
• Veel mogelijkheden om binnen de kaders vanuit eigen persoonlijkheid te werken;
• Samenwerken in een warm en ondernemend team;
• Gelegenheid voor verdere scholing en persoonlijke ontwikkeling;
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform schaal 40 CAO Gehandicaptenzorg,
afhankelijk van opleiding, ervaring en toegewezen taken.
• Omdat we nog niet helemaal helder is om hoeveel uur het precies gaat, bieden we in
eerste instantie een 0-uren contract aan. Als er meer duidelijkheid is om hoeveel uur
het gaat kan dit opgehoogd worden naar vaste uren. We schatten in dat het om circa 15
tot 20 uur gaat.
• Hierbij vragen we om veel flexibiliteit, want het gaat om een contract waarbij je op
invalbasis flexibel inzetbaar bent binnen het team de Roos.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Suzanne Brouwer (woonbegeleider). Stel
je vraag via de mail en vermeld je telefoonnummer, dan kan ik je op een later moment terug
mailen/bellen om je vragen te beantwoorden: suzanne.brouwer@urticadevijfsprong.nl
Je sollicitatie kun je mailen tot en met 17 september 2021 t.a.v. Suzanne Brouwer op
peno@urticadevijfsprong.nl. Graag in het onderwerp vermelden “Invalkracht /
vacaturenummer 2021011”.

