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Ben jij een enthousiaste begeleider die onze bewoners de ruimte en het 
vertrouwen kan geven om zich verder te ontwikkelen? 

Voor onze woonvoorzieningen aan de Broekergouw 8 en de Liergouw 68 zijn wij op zoek naar 
enthousiaste en communicatief vaardige:  

Woonbegeleiders (m/v) 
Als woonbegeleider ondersteun en begeleid je onze hulpboeren bij het wonen en bij hun 
dagelijkse activiteiten. Samen met collega ’s zorg je voor een veilige, warme en plezierige 
woonomgeving waar zij zich echt thuis voelen. Je geeft vorm aan de uitvoering van het 
woonbegeleidingsplan van de hulpboer, waarbij je hun ontwikkeling goed in de gaten houdt.  
Daarnaast heb je ervaring met het opstellen van woonbegeleidingsplannen. 
Je werkt onregelmatig, volgens een wisselend werkrooster, dat van tevoren bekend gemaakt 
wordt. 

Taken  
• hulpboeren ondersteunen en begeleiden in zijn/haar dag structuur  
• zorgen voor een goede balans in het dagelijks leven van de hulpboer 
• hulpboeren motiveren tot (buiten)activiteiten  
• gezamenlijk bereiden van het avondeten 
• schrijven en up-to-date houden van  woonbegeleidingsplannen  

De woonbegeleider dient in ieder geval aan de volgende eisen te voldoen: 
• Je hebt een afgeronde relevante opleiding op het gebied van begeleiding of verzorging, 

minimaal MBO niveau 4 en ervaring met het begeleiden van mensen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking 

• Je bent staat de dag structuur en persoonlijke hygiëne van de hulpboeren te bewaken 
• Je hebt de gave om mensen met een verstandelijke handicap door enthousiasme en  

improvisatietalent (sportieve) activiteiten te laten ondernemen  
• Je bent flexibel  ten aanzien van onregelmatige diensten  
• Je hebt affiniteit met een zorgboerderij en bent bereid dieren te verzorgen indien nodig 

Wat wij jou bieden: 
• Een gezellige, zelfstandige functie op een unieke locatie met veel ruimte voor eigen inbreng 

en ideeën 
• Regelmatige bijscholingsbijeenkomsten op het gebied van gehandicaptenzorg 
• Een marktconform salaris, behorend bij functiegroep 35 van de CAO voor de 

gehandicaptenzorg (afhankelijk van opleiding en ervaring) plus onregelmatigheidstoeslag   

Zorgboerderij ‘Ons Verlangen’ ligt in Zunderdorp; een prachtig stukje weids gebied, onder de 
rook van Amsterdam-Noord. 

Indien je wilt solliciteren ontvangen wij graag je sollicitatiebrief met motivatie en CV, bij 
voorkeur via email: administratie@zorgboerderijamsterdam.com  
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