
 

 

 

Vacature dagbesteding en werkbegeleiding in Hengelo/Oele 

Niveau 4 Maatschappelijke Zorg  

 

Vanwege groei van het aantal deelnemers in onze dagbesteding en werkbegeleiding zijn wij op zoek 

naar een nieuwe collega. Tijdens de dagbesteding komen dagelijks ongeveer 10 volwassenen naar 

Erve het Geurts. Zij hechten aan hun autonomie en stellen prijs op de gezelligheid en persoonlijke 

benadering op onze locatie. Er wordt gestart met een gezellig kopje koffie of thee. Daarna zijn er 

verschillende activiteiten. Sommige mensen helpen met het voorbereiden van de lunch of maken iets 

lekkers bij de koffie, of maken een ommetje over het erf. Er zijn honden die het leuk vinden om 

uitgelaten te worden en pony’s die naar de wei gaan. Sommige mensen vinden het leuk om te 

handwerken of jam te maken. Om hout te bewerken, of kruidenolie te maken. Het kan en het mag 

allemaal bij ons. Er is een landwinkeltje op het erf, dat wordt ingericht en verzorgd door mensen van 

de dagbesteding. Ook is er een rustpunt, waar fietsers en wandelaars stoppen voor een kopje koffie 

of thee. Er zijn kippen en een moestuin. Van het voorjaar tot de zomer staan er vaak wat jonge 

koeien in de wei.   

 

Aanpak 

De aanpak van de Stichting kenmerkt zich door het ondersteunen van iedere individuele deelnemer. 

De bedoeling is tot activering en zingeving te komen. Dit bereiken we door de deelnemer te volgen in 

de eigen interesses. Er is geen vastomlijnd programma, want onze deelnemers zijn op hun best in het 

nu. We sluiten aan bij wat de seizoenen ons bieden. Begeleiders bereiden wat mogelijkheden voor 

activiteiten voor, maar stimuleren ook dat deelnemers zelf ideeën inbrengen die ze met elkaar 

uitwerken. Zie www.ervegeurts.nl of de gelijknamige Facebookpagina voor een indruk. Er is een 

kwaliteitshandboek dat gevolgd moet  worden, maar dat biedt veel ruimte aan eigen initiatief. Vind 

je dat prettig, dan is dit je ideale werkplek. Werk je graag met een vast protocol en een 

groepsprogramma, dan is onze vacature minder geschikt voor je.  

 

http://www.ervegeurts.nl/


Samenstelling groep en team 

Op dit moment bestaan de groepen voor 70% uit ouderen en 30% uit jonge volwassenen. De 

verhouding man-vrouw is ongeveer gelijk. Het team bestaat iedere dag uit twee vaste begeleiders en 

1 of 2 vrijwilligers of stagiaires. Er zijn zowel mannelijke als vrouwelijke begeleiders en stagiaires. 

Onze stagiaires zijn meestal afkomstig van de mbo-opleiding Maatschappelijke Zorg van het ROC van 

Twente. Soms zijn er ook leerlingen van het voortgezet onderwijs die een maatschappelijke stage bij 

ons doen. 

 

Opleiding en ervaring 

Omdat Stichting Zorggroep Erve het Geurts is gecontracteerd als aanbieder in het kader van de WMO 

voor 2019, zoeken we een begeleider voor onze specifieke doelgroepen op niveau 4. De juiste 

mentaliteit voor onze aanpak vinden we belangrijker dan de ervaring binnen zorg of welzijn. Een 

diploma Niveau 4 is echter voor deze vacature wel essentieel.  

 

Takenpakket 

Ontvangst en begeleiding deelnemers 

Aansturing vrijwilligers en stagiaires met betrekking tot activiteiten 

Maken van beknopte zorgplannen en evaluaties 

Organiseren van een gezamenlijke lunch 

Opruimen, afwassen en schoonhouden van de ruimte 

Overleg met je teamleden voor en na de dagbesteding 

 

Omvang en Salaris 

We zoeken vanaf januari 2019 iemand voor 16 uur per week, contractduur een halfjaar met een 

optie tot verlenging. Werkdagen in overleg. 

Zodra we starten met onze tweede groepsruimte (medio 2019)  bestaat de mogelijkheid de 

arbeidsomvang uit te breiden. Salaris conform cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. 

 

Reacties 

Wij zien graag jre reactie voor 21 december tegemoet. Je sollicitatiebrief en CV mogen voor 21 

december 2019 gestuurd worden naar info@ervegeurts.nl, of naar Geurdsweg 20, 7554 PH te 

Hengelo, ter attentie van het bestuur van Zorggroep Erve het Geurts. 

mailto:info@ervegeurts.nl

