Vacature agogisch werker
wonen/woonbegeleider
20 - 36 uur per week
Salarisschaal FWG 40 (MBO) of FWG 45 (HBO)
www.devoornsehoeve.nl

Wij zijn Voornse Hoeve, een kleinschalige 24-uurs zorgverlener voor (jong)volwassenen met
een verstandelijke beperking en/of een autisme spectrum stoornis en we zijn op zoek naar
een agogisch werkers/groepsbegleiders voor onze woongroepen in Oostvoorne &
Vierpolders!
Wat een agogisch werker doet:
Als agogisch werker help je bewoners door te denken in mogelijkheden en door te kijken
achter gedrag, waarbij het doel is dat zij zich goed en veilig voelen én zij kunnen groeien.
Samen creëer je een basisstructuur, help jij bij het ontwikkelen van lichamelijk welbevinden,
zelfraadzaamheid, sociale redzaamheid en uiteindelijk, controle over het eigen leven met
een stevig positie in de maatschappij als gevolg. Omdat je te maken hebt met verschillende
mensen - en de begeleiding is op maat - zal je verschillende en creatieve oplossingen
moeten inzetten, zowel in 1-op-1 momenten als in een groep. Met jouw positieve houding
help jij mensen verder. Ook word je persoonlijk begeleider van één of meerdere cliënten, wat
betekent dat je hen helpt om plannen te maken, contact met familie en/of andere verzorgers
onderhoudt en hen helpt uitdagingen aan te gaan.
Onderdeel zijn van de Voornse Hoeve betekent dit:
We werken met elkaar op basis van veiligheid, vertrouwen, positiviteit en het accepteren van
elkaar en elkaars verschillen. Zo houden we Voornse Hoeve een plek waar we allemaal
graag zijn. Groei is ook belangrijk: al onze collega’s zijn of worden geschoold in de theorie
van Geef me de 5!. 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.
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-zijnwij/
Dit breng jij mee:
• Je bent in het bezit van een passend HBO- of MBO-diploma.
• Je bent exibel, gemotiveerd, autonoom en proactief.
• Je hebt kennis van en ervaring met de doelgroep.
• Je kan plannen en organiseren.
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je bent niet con ict vermijdend.
• Je onderschrijft de visie van de organisatie.
Dit bieden wij aan:
• Een aanstelling als agogisch werker voor 20 tot 36 uur.
• Inschaling op salarisschaal FWG 40 of 45 CAO Gehandicaptenzorg, afhankelijk van
opleiding en ervaring.
• Een tijdelijk contract van één jaar, bij goed functioneren gevolgd door een vaste
aanstelling.
• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg, waaronder een
eindejaarsuitkering en vakantietoeslag.
• Onregelmatige werktijden en weekend- en slaapdiensten zijn onderdeel van de functie.
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Hoe verder:
Past deze vacature bij jou? Stuur dan jouw sollicitatiebrief en cv naar
m.dijkstra@devoornsehoeve.nl, ter attentie van Marion Dijkstra en Sharon Dijkstra. Als daar
een match uit komt, dan nodigen we je graag uit om bij ons langs te komen voor een
sollicitatiegesprek. Neem bij vragen gerust contact op met Marion Dijkstra via
m.dijkstra@devoornsehoeve.nl of 06-39885005.

