
 

 
 

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 de Kleine Koning 
zijn we per direct op zoek naar een 

Oproepkracht (woon)begeleider  
 
 

Standplaats Vierakker 
 

In De Kleine Koning wonen kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag die door hun 
ontwikkelingsvraag niet meer bij hun ouders thuis kunnen wonen. Met veel zorg en liefdevolle 
aandacht bieden de begeleiders de kinderen een woon- en leefomgeving die veilig en 
stimulerend is, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Op dit moment wonen er 6 
kinderen variërend in leeftijd van 9 tot 16 jaar. De Kleine Koning is gevestigd in een monumentaal 
pand ( voormalige pastorie) in een rustige bosrijke omgeving in Vierakker.  
 
Wij zoeken iemand die: 

 Het leuk vind om op flexibele basis een bijdrage te leveren aan de begeleiding in het 
wonen en vrije tijdsbesteding van kinderen. 

 Een bijdrage wil leveren aan het leven van kwetsbare kinderen en de bereidheid heeft 
zich met hen te verbinden. 

 Kennis en ervaring heeft met moeilijk verstaanbaar gedrag.  

 Flexibel inzetbaar is om op onregelmatige diensten te werken. 

 Rust uitstraalt en stevig in zijn/haar schoenen staat. 

 Open staat voor een mensvisie die zich laat inspireren door de antroposofie en bereid is 
zich hierin te verdiepen. 

 
Taken, bevoegdheden en vaardigheden: 

 Het geven van groepsgewijze begeleiding/behandeling in het wonen en in de  
vrijetijdsbesteding aan kinderen. 

 Vermogen tot het goed schatten en vaststellen van het perspectief en de 
ontwikkelingsrichting van het kind alsook de ondersteuning die hij/zij daarbij nodig heeft.  

 Bieden van ritme en structuur in het dagelijks leven. 

 Creëren van een prettige warme sfeer en een verzorgde omgeving. 

 Vermogen tot reflectie en bereidheid tot leren. 

 Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. 
 
 
Functie-eisen:  

 Een relevante afgeronde HBO-opleiding, (SPH,  of een andere pedagogische, sociale, 
medische of therapeutische richting). Of een afgeronde MBO opleiding met te minste 3 
jaar relevante werkervaring.  

 Een brede kennis van ontwikkelingsvragen bij kinderen. 

 Ervaring en affiniteit in het werken met kinderen met een ontwikkelingsvraag  in 
groepsverband. 

 
 



 

Wij bieden: 

 Een uitdagende, afwisselende functie in een zich veranderende en ontwikkelende 
organisatie. 

 Gelegenheid voor verdere scholing en ontwikkeling. 

 Veel gelegenheid om zowel zelfstandig als in teamverband te werken. 

 Een mooie plek om te werken in een rustige, bosrijke omgeving. 

 Salaris conform indeling in FWG gehandicaptenzorg. De functie is ingedeeld in FWG 40 
CAO gehandicaptenzorg.  

 
Reageren: 
Informatie kun je inwinnen bij het team van de Kleine Koning, telefoonnummer 0575 - 442470. 
Wanneer je wilt solliciteren, stuur dan uiterlijk 30 april 2022 een e-mail met motivatie en CV aan 
peno@urticadevijfsprong.nl. t.a.v. Nina Wolters. Graag in het onderwerp vacaturenummer 
2022004 vermelden en de functie waarop je solliciteert.  
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