


Vacature van 
managementassistent (HBO/WO) 
Met verantwoordelijkheden op het gebied van 
kwaliteitsmanagement.  

24 - 36 uur per week

Salaris van € 1.963,— tot maximaal 3.189,— per maand op fulltime basis



www.devoornsehoeve.nl


 

De 



Voornse Hoeve is een kleinschalige zorgverlener met 24-uurs woonzorg- en 
dagbestedingslocaties in Oostvoorne en Vierpolders. Zij zorgt daar met circa 
30 collega's voor 33 (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking, 
autisme spectrum stoornis en/of daaraan gelieerde problematiek.


Door te denken in mogelijkheden en door het kijken achter gedrag, 
ondersteunen wij onze cliënten, waarbij het doel is dat ze zich goed en veilig 
voelen én hun (zelfstandigheids)doelen bereiken. En als het een keer niet zo 
goed gaat, dan lossen we dat op met woorden. Time-outs of andere straffen 
bestaan bij ons niet en dat zorgt er voor dat wij op een constructieve manier 
met elkaar om kunnen gaan. Samen met onze cliënten werken we aan (het 
uitbouwen van) een zinvol bestaan, gaan we op pad en helpen we bij wat er 
dan ook speelt. Daarbij komen we met creatieve oplossingen en een positieve 
mindset het verst. We onderscheiden ons daarnaast door mooie en fijne 
woon- en leeflocaties te bieden. 


Niet alleen de groei van onze cliënten is voor ons van belang, ook die van jou 
en jouw collega’s is dat. Uiteraard houdt dat de basics zoals BHV et cetera in, 
maar echt leuk wordt het met de vakinhoudelijke scholingsmogelijkheden: In 
samenwerking met Geef me de 5! zijn wij op weg om de eerste licentiehouder 
in die methodiek, in onze regio te worden. Dit betekent onder andere dat alle 
collega’s een uitgebreid scholingstraject doorlopen. Daarnaast bieden we - 
uiteraard in overleg - ook individuele opleidingstrajecten aan, zoals 
bijvoorbeeld de HBO+ opleiding van Geef me de 5!, maar ook andere 
opleidingen behoren tot de mogelijkheden. En uiteraard zijn alle andere 
arbeidsvoorwaarden op orde. 


Bovenal word je onderdeel van een heel leuk en gemotiveerd team. Ben je 
benieuwd naar wie jouw collega’s zouden worden? Je kan ze hier vinden:

www.devoornsehoeve.nl/wie-zijn-wij/


Hoe jij hieraan kan bijdragen: 
Jouw collega’s zijn de ondernemers en agogisch werkers van de Voornse 
Hoeve. Zij helpen cliënten bij hun dagelijkse leven maar dat kunnen zij niet 
alleen. Ook op het organisatorische vlak moet alles in orde zijn en daar kom jij 
bij kijken. Omdat het een kleine organisatie is, zijn de werkzaamheden divers. 
Je krijgt een sturende rol in het bewaken en managen van het 
kwaliteitssysteem (ISO 9001:2015) en ondersteunt de ondernemers en 
medewerkers van Voornse Hoeve. Je bent het eerste aanspreekpunt voor 
externen bij niet direct zorggerelateerde zaken, zorgt bijvoorbeeld dat 
(arbeid)overeenkomsten goed worden voorbereid en neemt licht 
administratieve en archiverende taken op je. Op andere dagen ben je bezig 
met een stukje marketing en communicatie of regel je een geschikte 
trainingsruimte voor onze volgende cursus, denk je mee over de 
ontwikkelingen in het zorglandschap, help je een collega met het uitwerken 
van een document et cetera. Het is maar net waar er op dat moment behoefte 



aan is. Soms werk je alleen, op andere momenten heb je een collega bij je om 
samen ergens aan te werken. Zo zorg je er samen met jouw collega’s voor dat 
Voornse Hoeve van betekenis kan zijn voor haar cliënten. 


Dit breng jij mee:  
• Je hebt een HBO- of WO-diploma. 

• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend en hebt een professionele en 

representatieve houding. 

• Je kan goed samen- én zelfstandig werken. 

• Je bent flexibel.

• Je bent een allrounder en weet dus niet alles van alles, maar zoekt zaken zo 

nodig tot de bodem uit. 

• Je hebt bij voorkeur kennis van kwaliteitsmanagement en dan in het 

bijzonder ISO 9001:2015.

• Je hebt affiniteit met de zorg en onderschrijft de visie van Voornse Hoeve. 


Het aanbod:  
• Een leuke, uitdagende en afwisselende baan.

• Werktijden zijn bespreekbaar.

• Gedeeltelijk thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. 

• Uitstekende scholingsmogelijkheden.

• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO gehandicaptenzorg.

• Inschaling in salarisschaal FWG 40/45 afhankelijk van vooropleiding en 

ervaring.

• Een tijdelijk contract van één jaar, bij goed functioneren gevolgd door een 

vaste aanstelling.


Hoe verder? 
Past deze vacature bij jou? Stuur dan voor 28 februari 2021 jouw 
sollicitatiebrief en cv naar Pim Mulder via pp.mulder@devoornsehoeve.nl. Als 
daar een match uit komt, dan nodigen we je graag uit om in de week van 8 
maart bij ons langs te komen voor het sollicitatiegesprek. Neem bij vragen 
gerust contact op met Pim Mulder via 06-52833481 of 
pp.mulder@devoornsehoeve.nl.
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