
 
 
VACATURE woon- en dagbesteding begeleider/persoonlijk begeleider 

“Zorgboerderij Stay and Pray” 

Locatie en de functie  

Voor onze zorgboerderij in Tytsjerk zijn wij op zoek naar een persoonlijk begeleider voor 24-28 uur 

per week.  

Als begeleider werk je zelfstandig. Je draagt bij aan een positief en open werkklimaat. Jij zet cliënten 

centraal en gaat respectvol met hen om. Moeilijk verstaanbaar gedrag ga je niet uit de weg. Als 

begeleider help je de client met de dag-structuur en werkzaamheden. Je werkt graag samen met je 

collega’s, ouders/vertegenwoordigers en vrijwilligers. 

Als persoonlijk begeleider draag je zorg voor een aantal cliënten, ben je het eerste aanspreekpunt 

voor hen bij familie/verwanten en collega’s. Ook maak je jaarlijks een begeleidingsplan en schrijf je 

twee keer per jaar een evaluatie. Je draagt zorg voor de juiste begeleidingslijnen.   

Op onze zorgboerderij Stay and Pray bieden wij beschermd wonen aan 8 (jong) volwassen mensen 

met een verstandelijke beperking en- of psychische stoornis. Tijdens de dagbesteding sluiten er nog 

enkele cliënten aan die elders wonen. Er wordt een veelheid aan activiteiten geboden. 

Wat bieden wij jou? 

- Een bijzondere kleinschalige werkplek in ontwikkeling; 

- De uitdaging om je christelijk geloof te combineren met je professionaliteit; 

- Gemiddeld 24-28 contracturen per week; 

- We gaan voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar we starten met 

overeenkomst voor de duur van een jaar; 

- Een open werkklimaat, binnen en buiten, dynamisch en gezelligheid; 

- Een goed en passend salaris volgens de CAO gehandicaptenzorg, afhankelijk van je opleiding 

en ervaring.  

Wij vinden het belangrijk dat je christen bent en vanuit die overtuiging leeft en werkt. Daarom willen 

wij je vragen dit ook in de motivatiebrief te verwerken. Houd er rekening mee dat je een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) moet inleveren wanneer wij je aannemen en dat we bij vorige werkgever(s) 

navraag kunnen doen over de door jou verleende zorg.  

Wat verwachten wij van jou?: 

- Je staat achter de visie en de christelijke identiteit van Stay and Pray; 

- Je werkt vanuit je geloof in God en draagt dit actief uit naar je collega’s en cliënten; 

- Affiniteit met mensen met een verstandelijke en - of psychische beperking; 

- Oog voor zowel de individuele client als voor de groep als geheel;  

- Prettig communicatie op niveau van client kunnen afstemmen; 

- In grote mate zelfstandig werkzaam, probleemoplossend; 

- Je bent voorspelbaar; 

- Je kan activiteiten bedenken en inzetten;  

- Alle voorkomende taken/activiteiten kunnen uitvoeren van koken, schoonmaken en 

woonbegeleiding tot werken in de moestuin en met de (boerderij) dieren; 



 
 

- Je bent flexibel inzetbaar, bereidheid om onregelmatig te werken ook tijdens feestdagen, 

weekenden en nachten;  

- In bezit van een relevant zorg gerelateerd HBO diploma;  

- Werkervaring is een pré; 

- Je hebt een geldig BHV diploma of bent bereid tot het halen van een BHV diploma; 

- In het bezit van een rijbewijs B; 

- Kennis van Microsoft Office is een pré. 

Heb je vragen over deze vacature? Dan kun je bij teamleidster zorg Egbertje Kutsch Lojenga terecht.  

Te bereiken op 06-40149682.  

Liever gelijk solliciteren? Stuur dan je CV en motivatie naar egbertje@stayandpray.com. Je kunt tot 

uiterlijk 22 januari 2021 a.s. solliciteren. 
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