Vacature werkbegeleider
Stichting Mens en Tuin is een zorgtuin van 2.000m2. Zij bestaat sinds 1986 en wordt
natuurvriendelijk en biodynamisch beheerd. In deze tuin kweken wij nuttige tuinplanten voor de
verkoop aan professionals en particulieren. Er is een tuinwinkel waar de tuinplanten, handgemaakte
producten en tuinproducten worden verkocht. In deze setting biedt Mens en Tuin arbeidsmatige
dagbesteding. Dit betekent dat al het werk zoveel mogelijk samen met de deelnemers wordt
uitgevoerd.
Dagelijks werken maximaal 16 deelnemers in de tuin en kwekerij. De achtergrond van de deelnemers
is divers en bestaat onder meer uit verstandelijke beperking, psychiatrische kwetsbaarheid en
verslaving of burn-out. Het werk, de sociale contacten in de groep en de omgeving van de tuin zijn
middelen voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. De begeleidingsbehoefte is per
deelnemer verschillend en loopt uiteen van intensievere begeleiding tot een grote mate van
zelfstandigheid.
Aan de tuin is een coördinator (24 uur) en een coördinerend begeleider zorg (28 uur) verbonden.
Ook werken er meerdere vrijwilligers.
Wij hebben een vacature voor een

WERKBEGELEIDER (18-24 uur)

Het is de taak van de werkbegeleider om deelnemers te begeleiden bij het werken in de tuin, de
kwekerij, de winkel en andere voorkomende werkzaamheden. Deze begeleiding richt zich op het
realiseren van de werkdoelen van de deelnemers. Samen met de deelnemers, vrijwilligers en je
collega’s zorg je ervoor dat het werk op de juiste manier gebeurt, dat klanten worden geholpen en
dat de locatie na een dag werken netjes wordt achtergelaten. Het is jouw taak om, samen met je
collega’s, zorg te dragen voor een gezond makend werkklimaat. Je biedt structuur en ondersteunt de
deelnemers bij het in stand houden, ontwikkelen en vergroten van de eigen regie en praktische en
sociale vaardigheden van de deelnemers. Je werkt vanuit de antroposofische en biologischdynamische visie van de organisatie. Je wordt persoonlijk begeleider van een aantal deelnemers en
verzorgt voor hen de interne en externe contacten en de rapportage. Daarnaast heb je een aantal
eigen taken. Het team bestaat uit een coördinerend begeleider, een werkbegeleider en een
assistent-werkbegeleider en wordt aangestuurd door de coördinator. Ook zullen er meerdere
vrijwilligers werken.
Voor deze functie zoeken wij een enthousiaste aanpakker die zowel eigen initiatief kan nemen als
onder aansturing kan werken. Je hebt een opleiding in de zorg (b.v. SPW 4) en je hebt bij voorkeur
ervaring in de zorg met verschillende doelgroepen. Het is een vereiste dat je graag buiten in de tuin
werkt en affiniteit hebt met antroposofie en biologisch-dynamische landbouw, ervaring op dat
gebied is een pré. Gezien de samenstelling van het team heeft een mannelijke collega onze voorkeur.
Voor de arbeidsvoorwaarden houden we de cao gehandicaptenzorg aan. De inschaling zal
plaatsvinden in schaal 35, waarvan het maximale fulltime salaris € 2.675,- bruto per maand bedraagt.
Geïnteresseerden kunnen inlichtingen inwinnen bij Annette Versteege (tel 06-34093541).
Je sollicitatie kun je sturen naar: zorg@mensentuin.nl.
Reacties kunnen ingestuurd worden tot uiterlijk 7 april 2019.
De eerste sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden tussen 12 en 17 april

