Vacature
Stichting Zorg & Wonen Glorieux zoekt voor de kleinschalige woning met Nederlands
Indische achtergrond een
Persoonlijk woonbegeleider m/v
die affiniteit heeft met deze doelgroep
minimaal 24 uren per week en maximaal 32 uren per week
De werkomgeving
Rumah Senang, is geheel ingericht in Indische sfeer voor mensen met een NederlandsIndische achtergrond. In Rumah Senang wonen bewoners met een dementie die samen met
de verzorging het leven van alledag in kunnen delen zoals ze dat zelf prettig vinden, rekening
houdend met hun culturele achtergrond. In samenspraak met de mantelzorgers worden er
zo veel mogelijk activiteiten ontplooid die er voor zorgen dat de Nederlands Indische cultuur
levend gehouden wordt, waarbij saamhorigheid, voeding en muziek centraal staan.
De functie
Je bent voornamelijk belast met het coördineren van de zorg van de toegewezen bewoners.
Daarnaast ook het verlenen van de volledige zorg aan de bewoners binnen de kaders van het
individuele leefplan alsmede het assisteren van behandelaars. Zorgt mede voor een
woonleefgemeenschap, waarin de bewoner zich thuis kan voelen, waarin alle aspecten van
wonen, welzijn en zorg zijn geïntegreerd.
Het profiel
Momenteel hebben we 45 bewoners in het verzorgingshuis, 6 bewoners met een lichte
dementie in een woonhuis, 18 bewoners in het verpleeghuis en 7 plaatsen voor gasten in het
herstelhotel.
We zijn op zoek naar een gediplomeerd verzorgende IG of verpleegkundige die het werken
in de zorg nog steeds fantastisch vinden en die dit ook over kunnen dragen aan collega’s,
leerlingen/stagiairs.
Als persoonlijk woonbegeleider coördineer je het totale zorgverleningsproces voor de
bewoners. Bereid je het Multi disciplinair overleg en familiegesprekken voor. Een belangrijke
taak in je functie is het onderhouden van contacten met belangenbehartigers,
mantelzorgers, familieleden en andere disciplines/ behandelaars zoals artsen. Daarnaast
hechten we veel waarde aan het actueel houden van het leefplan van bewoners. Natuurlijk
werk je ook mee in de zorg en dat doe je zelfstandig en op vaste tijden word je ondersteund
door een medewerker Wonen & Welzijn (helpende). Samen met je collega’s, mantelzorgers
en vrijwilligers zorg je voor een prettige woonsfeer voor de bewoners.
De zorg is voortdurend in verandering en dat geldt ook voor onze organisatie. Op 13
december 2016 hebben we het Gouden keurmerk van Prezo behaald. Een Prezo
kwaliteitssysteem is gericht op interne kwaliteitsverbetering vanuit een
bewonersperspectief. Kwaliteit van leven staat daarbij centraal. Jij als persoonlijk
woonbegeleider mag daarin, samen met het huisteam, onder supervisie van de teamleider
van het kleinschalig wonen voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering, want
verbeterpunten blijven. Echter, we hebben ook mooie complimenten gekregen van het
auditteam. Ze vinden dat we werken met passie en bevlogenheid, dat medewerkers zelf
ervaren dat er tijd is voor bewoners en dat er een goed leerklimaat is.
Vanaf dit jaar werken we met een bepaalde methodiek, met een uniforme werkwijze,
waardoor een optimale omgeving gecreëerd wordt waarbij de bewoners prettig kunnen
leven en hun persoonlijkheid het beste tot hun recht komt. Hierbij word je geacht een
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opleiding te volgen om met deze methodiek te kunnen werken. Daarnaast hechten we zeer
veel waarde aan het ontwikkelen van medewerkers en zijn we hier actief mee bezig.
Deze taken zijn vastgelegd in een functieprofiel en het functieprofiel is opvraagbaar via
email: personeelsadministratie@glorieuxpark.nl
Ben je een ervaren gediplomeerd verzorgende IG of verpleegkundige en herken je je in het
profiel dan wil ik graag met je in contact komen.
Wij vragen
Beschikken over tenminste een diploma verzorgende IG niveau 3 of hoger.
Hebben van minimaal twee jaren ervaring.
Hebben van een professionele en zelfstandige beroepshouding.
Beschikken over goede communicatieve vaardigheden.
Bijdrage leveren aan het versterken van het Nederlands Indisch leefklimaat.
Empathie in de contacten met bewoners, belangenbehartigers en andere disciplines.
Ook van belang is geduld, doorzettingsvermogen, tact, ordelijkheid en hygiënisch
werken.
Hebben van praktische ervaring op alle genoemde deelgebieden (vocht en voeding,
huishouding en kleding, zorg en begeleidende activiteiten).
Werktijden
Conform rooster van maandag tot en met zondag, inclusief nachtdiensten en
bereikbaarheidsdiensten.
Salaris
Ingeschaald conform cao VVT.
Informatie
Meer informatie over de organisatie kunt u vinden op de website: www.glorieuxpark.nl.
Voor inhoudelijke informatie over deze functie kunt u contact opnemen met
Anja Tholen (teamleider), telefoon: 06 42388563 tijdens kantooruren.
Sollicitatie
Bent u geïnteresseerd in deze functie? Schrijf dan uw sollicitatiebrief met CV en stuur deze
naar personeelsadministratie@glorieuxpark.nl
•
•
•
•

De werving vindt zowel intern als extern plaats. Interne kandidaten hebben bij gelijke
geschiktheid voorrang op externe kandidaten.
Alleen kandidaten die voldoen aan de functie-eisen worden in de selectieprocedure
meegenomen.
Glorieux hanteert uiterlijk- en kledingvoorschriften; het hebben van een zichtbare
tatoeage is niet toegestaan.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

