
Wij geloven dat zorg op maat altijd geboden kan worden. In de 

Rienkesheerd werken zorgprofessionals aan een klimaat waarin het 

unieke van iedere persoon voorop staat. De Rienkesheerd biedt kwetsbare 

mensen die niet in staat zijn volledig zelfstandig te leven en/of te wonen, 

een plek waar zij zich vertrouwd voelen en waar zij hun mogelijkheden 

optimaal kunnen ontplooien.   

 

Wij gaan uit van gelijkwaardigheid. Ieder mens is uniek. 

 
  

Woonbegeleider M/V 
Zorgboerderij De R. Rienkesheerd is een zorgboerderij waar 

mensen met zeer uiteenlopende problematiek wonen en 

dagbesteding volgen. Door een team van woonbegeleiders 

met individuele kwaliteiten wordt een sfeer gecreëerd 

waardoor de cliënt zich prettig voelt en kan ontwikkelen. 

Tevens is er een afdeling binnen de Lijwiekstee te 

Noordbroek en biedt De R. Rienkesheerd ambulante zorg 

aan cliënten die zelfstandig in het dorp wonen en is er 

ruimte voor tijdelijke (crisis)opvang. 

Om goede zorg en aandacht te bieden, zoeken wij voor 

onze locaties een Woonbegeleider M/V (24 á 32 uur per 

week) 

Jouw functie 

Begeleiden van personen met een 

psychiatrische/verstandelijke beperking is veelomvattend 

en uitdagend. De woonbegeleider biedt directe dagelijkse 

begeleiding aan de cliënt en deze is optimaal afgestemd op 

de zorgvraag van de cliënt.  

 

Als woonbegeleider ben je verantwoordelijk voor het 

opstellen en uitvoeren van het begeleidingsplan van de 

cliënt. Vanuit het begeleidingsplan worden taken 

uitgevoerd op diverse gebieden: woonomgeving, 

woontraining, dagbesteding, budgetbeheer, groepsproces 

etcetera. Je bent als woonbegeleider eerste aanspreekpunt 

voor één of meerdere cliënten en diens familie. Verder 

onderhoud je contacten met externe (zorg)organisaties en 

verricht je verschillende administratieve taken zoals het 

schrijven van rapportages.  

Je werkt onregelmatig, waaronder dag- avond- en 

weekenddiensten.  

Jij hebt 

 Je hebt een relevante opleiding afgerond (te weten 

SPW, SPH of Social Work); 

 Je hebt aantoonbare ervaring met de doelgroep; 

ervaring is de psychiatrie is een must; 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs B; 

 Je kunt een VOG overleggen; 

 Affiniteit met dieren en tuinieren is een pré. 

 

 

Jij bent 

 Empathisch en flexibel - De bewoner staat centraal en je 

vindt het gewoon dat familie participeert in de zorg.  

Ieder mens is uniek en heeft een eigen zorgbehoefte. 

Daar hebben we respect voor en daar passen we ons op 

aan. 

 Creatief en allround - Geen dag is hetzelfde en iedereen 

is anders. Daarom ga je creatief om met de daginvulling 

en ben je overal inzetbaar. Uitdagingen ga je niet uit de 

weg, kwaliteit en veiligheid staan centraal. 

 Teamplayer en zelfstandig - je houdt ervan om samen te 

werken met collega’s en bewoners. Maar ook 

individueel weet je wat te doen en sta je klaar om te 

helpen. 

 Liefhebber van natuur - Op de woonboerderij is ook 

buiten van alles te doen. Je houdt ervan om buiten 

bezig te zijn en steekt graag tijd en energie in de tuin en 

de boerderijdieren. 

Jij kunt 

 Goed kunnen schakelen tussen partijen als 

behandelaren, collega’s, familie, mantelzorgers en 

vrijwilligers; 

 Begeleidingsplan ontwikkelen; 

 Informatie verzamelen over de cliënt en daarmee de 

situatie en behoeften verkennen; 

 Zorgdragen voor het tijdig opstellen en bijstellen van 

een kwalitatief goed begeleidingsplan. Dit gebeurt 

samen met cliënt en/of diens vertegenwoordiger; 

 Regelen van de zorg en nazorg van de toegewezen 

cliënten; 

 Ondernemen van acties om het begeleidingsplan te 

laten uitvoeren zoals bedoelt of om het bij te stellen 

waar nodig; 

 Het uitvoeren van werkzaamheden binnen de 

wettelijke regelingen en protocollen. 

 Begeleidingsplan uitvoeren; 

 Vanuit het begeleidingsplan worden taken 

uitgevoerd op diverse gebieden; dagelijkse 

structuur, woonomgeving en leefklimaat, 

psychosociale begeleiding, dagbesteding, 

vrijetijdsactiviteiten, budgetbeheer, groepsproces, 

woontraining; 

 Het evalueren en bijstellen van de zorg waar nodig; 

 Het onderhouden van contacten met diverse 

(zorg)partijen. 
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 Administreren en registreren; 

 Relevante informatie verzamelen en vastleggen 

conform procedure; 

 Omgaan met het gebruikte computerprogramma 

(o.a. Zilliz); 

 Deelnemen aan verschillende vormen van overleg. 

 Samenwerken; 

 Nauw samenwerken en goed communiceren met 

collega’s; 

 Zorgen voor een complete overdracht naar de 

volgende dienst; 

 Kennis en ervaring uitwisselen; 

 Stagiaires en vrijwilligers begeleiden. 

Wij bieden jou 

 Een unieke werkplek waar de bewoner centraal staat; 

 Individueel keuzebudget; 

 Loopbaanbudget; 

 Een marktconform salaris, gebaseerd op cao Sociaal 

Werk. 

Is deze functie jou op het lijf geschreven? 

Dan zijn we naar jou op zoek! 

Je kunt jouw sollicitatiebrief en CV mailen naar: 

info@rienkesheerd.nl. De sluitingsdatum is 2 december 

2022. 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 6 december 

2022 vanaf 9:00 uur. 

 

Kijk voor meer informatie over de Rienkesheerd op onze 
website of neem contact op met Marloes Fokkens-
Wierenga (06 - 42 153 388). 


