Stichting Ophovenerhof
Begeleider woonvorm M/V (22-28 uur per week in onderling overleg)
De stichting Ophovenerhof biedt dagbesteding en woonbegeleiding aan mensen met een
(verstandelijke) beperking. Dagbesteding wordt geboden op de zorgboerderij
Ophovenerhof in Sittard en de streekboerderij Daniken in Geleen. Op de locatie
Ophovenerhof zijn tevens drie kleine woonvormen waar momenteel in totaal 11 cliënten
worden begeleid.
Met ingang van 1 mei aanstaande zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor de
kleinschalige woonvormen.
De omvang van het dienstverband bedraagt (in onderling overleg) gemiddeld 22-28 uur
per week maar kan mogelijk in overleg worden uitgebreid indien de situatie dit vraagt.
De overeenkomst is voor de duur van een jaar. De intentie is om dit voort te zetten in
een vast dienstverband.
Functieomschrijving
Je begeleidt de cliënten binnen hun woonsituatie, zowel individueel als samen met
collega's, vrijwilligers en stagiaires. Je biedt de cliënten zorg en ondersteuning bij
dagelijkse woonaspecten zoals het verrichten van voorkomende huishoudelijke
werkzaamheden, het stimuleren en verrichten van diverse recreatieve activiteiten, het
doen van inkopen, artsenbezoek, contacten met ouders etc. Hierbij proberen we de
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënten te behouden dan wel verder uit te
breiden. Daarnaast lever je een bijdrage aan het opstellen en uitvoeren van het
individuele ondersteuningsplan van de cliënten.
Wij vragen







Een relevante afgeronde sociaal-agogische opleiding op minimaal MBO 4 niveau.
Affiniteit en (bij voorkeur) werkervaring met betrekking tot het begeleiden van
mensen met een beperking.
Wij hechten grote waarde aan goede sociale vaardigheden en omgangsvormen, en
een respectvolle bejegening.
Het vermogen tot luisteren en het inleven in de ander. Van hieruit adequaat en
daadkrachtig kunnen handelen, en begeleiden binnen de kaders van onze zorgvisie en
de (individuele) zorgvragen van de deelnemers.
Een enthousiaste en actieve houding, en gevoel voor verantwoordelijkheid.
Flexibele inzetbaarheid qua roosten en met betrekking tot de diverse activiteiten op
de boerderij.

Dienstverband
Het betreft een dienstverband van gemiddeld 22 - 28 uur (in onderling overleg vast te
stellen) per week voor de duur van een jaar. De intentie is om dit voort te zetten in een
vast dienstverband.
Werktijden
De werktijden zijn wisselend van aard en voornamelijk in de middag en avonduren.
Daarnaast worden er slaap- en weekenddiensten gewerkt. Bij dit dienstverband zal

uiteraard in onderling overleg rekening worden gehouden met een juiste afstelling van de
werkdagen en tijden.
Arbeidsvoorwaarden
Inschaling vindt plaatst in FWG-functiegroep 40 van de cao Gehandicaptenzorg.
Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bert Ramakers of Yolanda
Vanderheijden via 046-4519711. Ook kun je meer over ons lezen op
www.ophovenerhof.nl
Solliciteren
Een schriftelijke sollicitatie kun je, voor 25 maart aanstaande, en onder vermelding van
‘vacature woonvorm’, richten aan Bert Ramakers, p/a Stichting Ophovenerhof, Molenweg
57, 6133 XM Sittard, of via info@ophovenerhof.nl

