
                                               

 
 

   

Ben jij die enthousiaste, kundige , zorgzame en creatieve persoonlijk begeleider?  
Neem dan contact met ons op! 

Functie:  Persoonlijk begeleider 
Locatie:  Vlist 

Stichting Agrarische Zorg Onderneming Vlist (SAZOV) is een kleine zorginstelling met een WLZ 
erkenning. Op Zorgboerderij Vlist wonen vijftien mannen (20 - 60  jaar) met een verstandelijke 
beperking waarvan enkele naast hun verstandelijke beperking ook met psychiatrische 
problematiek bekend zijn. Indicaties variëren van VG 3 t/m VG7. De bewoners van Zorgboerderij 
Vlist nemen deel aan de (agrarische) dagbesteding op het erf van Zorgboerderij Vlist. 
Zorgboerderij Vlist biedt hiermee een unieke combinatie van langdurig wonen en werken op 
dezelfde locatie in een landelijke omgeving.  

Wegens vertrek van één van de PB ‘ers zijn we per direct op zoek naar een enthousiaste en 
deskundige persoonlijk begeleider m/v om ons zorgteam  te komen versterken. Het contract 
wordt aangegaan op basis van 28- 32 uur. 

Jouw baan als persoonlijk begeleider  

Op Zorgboerderij Vlist vinden we het belangrijk dat bewoners zich gehoord voelen en thuis zijn. Er 
wordt professionele begeleiding gegeven op basis van een actueel en uitgebreid 
ondersteuningsplan.  
Als persoonlijk begeleider ben je verantwoordelijk voor het uitstippelen van de zorg en 
begeleiding van meerdere cliënten. Je schrijft de ondersteuningsplannen en draagt zorg voor de 
juiste uitvoering daarvan. Je zorgt binnen het team voor de juiste afstemming tussen collega’s, 
stagiaires en invallers en samen met de andere 3 persoonlijk begeleiders zet je de lijnen uit voor 
het groepsproces op de boerderij. Je werkt mee aan een prettig werk- en leefklimaat. Zelf krijg je 
hulp in je functie door een nauwe samenwerking met o.a. een gedragsdeskundige en de manager.  
Je werkt actief mee in het werk op de boerderij. Ook ben je bezig met het bedenken en 
organiseren van nieuwe activiteiten. Je werkt dag, avond, slaap -en weekenddiensten, ook werk 
je soms diensten korter dan 8 uur. 

Jouw profiel als persoonlijk begeleider 

 Je bent in het bezit van een relevant zorgdiploma bij voorkeur op HBO niveau. 
 Je hebt werkervaring met cliënten met een complexe hulpvraag en bijbehorend 

probleemgedrag. 
 BIG registratie is een pré. 
 Je kunt zelfstandig en gestructureerd werken. 



                                               

 
 

   

 Je motiveert en coacht collega’s, stagiaires, invallers en vrijwilligers en je bent niet bang 
voor feedback. 

 Je bent zelfverzekerd en straalt rust uit, want het kan soms ook best hectisch zijn. 
 Je doet wat je zegt en je zegt wat je doet, want zo werken wij graag met elkaar. 
 Je bent niet bang om met koeien en paarden te werken en bent bereid om agrarische 

werkzaamheden te verrichten. 
 Het is een pré als je in het bezit bent van rijbewijs B. 

Wat bieden wij? 
Je gaat werken in een stabiel en enthousiast team dat samen met de bewoners zorg draagt voor 
een zeer fijne (werk)sfeer. Het betreft een functie van 28- 32 uur per week. Salariëring en overige 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg FWG 45; een brutosalaris tussen 
€2085,- en € 3189,- op basis van een 36-urige werkweek.  Het betreft een jaarcontract met 
uitzicht op verlenging en een aanvullende coördinerende werkzaamheden. 

Solliciteren of nadere informatie? 
Je werkt bij Stichting AZOV met kwetsbare cliënten en daarom zijn wij zeer zorgvuldig in ons 
selectiebeleid. De aanvraag Verklaring omtrent het gedrag (VOG), het navragen van referenties, 
een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn en het opvragen van 
informatie bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maken om die reden onderdeel uit van de 
selectieprocedure. 

Meer informatie over de zorgboerderij vind je op www.zorgboerderij-vlist.nl.  
Je kan ook contact opnemen met Anita Hendriks. Dit kan telefonisch op 0182 - 501 723 of per     
e-mail via anita@sazov.nl. 

Sollicitaties, voorzien van een motivatiebrief en CV kunnen voor 1 augustus gestuurd worden aan: 

Zorgboerderij Vlist  
T.a.v. Anita Hendriks 
West-Vlisterdijk 41 
2855 AJ VLIST 
anita@sazov.nl 


