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 ons nieuwe project “herstellen in het groen” en het (nieuw te ontwikkelen) Fasehuis zijn
wij per direct op zoek naar een enthousiaste

(woon)begeleider GGZ
Gemiddeld 22 uur per week
Wat ga je doen?
Je begeleidt cliënten met een psychische kwetsbaarheid met behulp van hersteldoelen op het
gebied van zelfredzaamheid, ontwikkelen van sociaal netwerk, omgaan met de eigen kracht en
kwetsbaarheid, ontwikkelen van vaardigheden en vinden van een richting in hun leven.
Daarbij ondersteun je hen in het vormgeven van een goede dag invulling.
Als begeleider weet je maximale aansluiting te vinden bij onze bewoners. Je weet de visie op
Positieve Gezondheid te vertalen naar de praktijk. Je stelt samen met de bewoners een zorgplan
op aan de hand waarvan de begeleiding wordt uitgevoerd. Je vindt het leuk om mee te bouwen
aan het nieuw te ontwikkelen Fasehuis. Je bent onderzoekend naar hoe je de natuur als bron
voor mentaal welzijn in kunt zetten. Je werkt binnen een zelfondernemend team waarin je samen
met je collega’s gezamenlijk verantwoordelijk bent voor het totale proces waarin de zorg en
diensten tot stand komen. De diensten zijn onregelmatig, voornamelijk in de namiddag en avond
en weekenddiensten.
Functie-eisen:
• Verpleegkundige opleiding op minimaal MBO niveau 4, Sociaal pedagogische
hulpverlening/social work met uitstroomprofiel GGZ-agoog (HBO), aangevuld met kennis
van- en ervaring met psychosociale en psychiatrische problematiek.
• Kennis van andere disciplines en de sociale kaart.
• Kennis van relevante wet- en regelgeving.
• Openstaan voor de antroposofische mensvisie waardoor we ons laten inspireren.
Arbeidsvoorwaarden:
• Een afwisselende baan in een boeiende organisatie, waarin het culturele leven en de
ontwikkeling van medewerkers hoog in het vaandel staan.
• Inschaling in FWG schaal 45 CAO Gehandicaptenzorg.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met locatie de Lelie, per e-mail
aanmelden@urticadevijfsprong.nl.
Heb je belangstelling voor deze boeiende baan stuur dan uiterlijk 1 januari 2022 a.s. een mail met
je sollicitatiebrief en CV via peno@UrticadeVijfsprong.nl.
Graag in het onderwerp vermelden “(woon)begeleider GGZ / vacaturenummer 2021016”.

