
 

Vacature Begeleider MBO/HBO, 20-28 uur p.w. 
 
Zorggroep Noordervaart zoekt voor locatie ’t Anker in Franeker een gedreven begeleider met 
ervaring binnen de verstandelijk gehandicapten zorg en affiniteit met psychiatrie. De locatie biedt 
beschermd en begeleid wonen aan 22 volwassen cliënten met een licht verstandelijke, lichamelijke 
en/of psychische beperking.  
 
Over de functie 
De gehandicaptenzorg is de plek waar jij in de rol van begeleider het beste tot je recht komt. Je hebt 
ervaring binnen deze doelgroep, vooral in combinatie met psychiatrie. Voor uitdagingen zet jij je in, 
maar daarin blijft voor jou altijd de cliënt centraal staan. Je bent een doorpakker, je kunt schakelen 
tussen de verschillende begeleidingsstijlen en je wil het beste voor de cliënt en de organisatie. Je 
bent geduldig en kunt stabiliseren in crisissituaties. Je zet je in voor de zelfredzaamheid van de cliënt 
en weet hoe je het netwerk daarbij moet betrekken. Dit is precies wat er nodig is op de locatie waar 
jij werkzaam zult zijn.  
Het overkoepelende doel binnen je werkzaamheden is om handvaten en ondersteuning te bieden 
om de cliënt zo goed mogelijk te kunnen laten meedraaien in de maatschappij.  
Samen met het team, dat bestaat uit persoonlijk begeleiders, begeleiders en assistent begeleiders, 
met allerlei verschillende achtergronden, zet jij jouw specialistische kennis in om een goede 
begeleiding te realiseren. Als begeleider draag je zorg voor de uitvoering van de begeleiding en 
zorgverlening, vastgelegd in het begeleidingsplan. Je bent na de persoonlijk begeleider, 
aanspreekpunt bij de uitvoering van de begeleiding van cliënten.  
 
Wie ben jij? 

▪ Voltooide opleiding in zorg en welzijn niveau 3, 4 of 5; 
▪ Kennis van LVB en psychiatrie; 
▪ Communicatief sterk. Verbaal, zodat je goed contact kunt leggen met cliënten, verwanten en 

overige disciplines binnen en/of buiten de organisatie. Non-verbaal, zodat je activiteiten, 
interventies en observaties juist kunt vastleggen d.m.v. rapportages; 

▪ In staat om onder druk en in risicosituaties, weloverwogen en daadkrachtig te kunnen 
handelen en indien nodig tijdig hulp en afstemming te zoeken; 

▪ Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken; 
▪ In het bezit van een gezonde dosis relativeringsvermogen en in staat eigen grenzen te 

bewaken; 
▪ Beschikt over een flexibele, positieve en creatieve instelling en gevoel voor humor; 
▪ Bereid om onregelmatig te werken (vroege, late en slaapdiensten, doordeweeks en 

weekends). 
 
Wat bieden wij? 

▪ Het salaris is conform CAO Gehandicaptenzorg en valt binnen functiegroep 35. De reiskosten 
zijn ook conform CAO Gehandicaptenzorg; 

▪ Een contract voor bepaalde tijd, voor de duur van een jaar, daarna bij goed functioneren 
kans op een vaste aanstelling; 

▪ Een werkweek van 20-28 uur; 
▪ Je komt te werken op onze kleinschalige toplocatie, midden in het centrum van Franeker met 

enthousiaste collega’s die elkaar steun bieden en voor een ontspannen werksfeer zorgen. 
Onderling wordt gezorgd voor vertrouwen en veiligheid; 

▪ Een eigen ontwikkel pad gebaseerd op jouw behoeften, niveau en wensen. 



 

 
De procedure 
Kun jij je vinden in deze functie omschrijving en functie eisen, reageer dan vóór maandag 26 
augustus 2022. Wij ontvangen graag jouw CV en motivatiebrief o.v.v. ‘Vacature Begeleider’.  
 
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Paul Bruinsma (06-25495627). Voor een 
impressie van de locatie of algemene informatie over de organisatie verwijzen wij je graag naar 
www.zorggroepnoordervaart.nl. 
 
 

http://www.zorggroepnoordervaart.nl/

