Stichting Nieuw Hermes Huis is een unieke plek voor bijzondere mensen. Het is een kleinschalige
woonwerkgemeenschap in Bosch en Duin die woongelegenheid biedt aan 12 mensen met een
verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. We werken vanuit een antroposofisch
geïnspireerde identiteit. Dat betekent dat we uitgaan van de gezonde kant van onze bewoner en
ons richten op diens mogelijkheden, talenten en wensen. We zoeken met elkaar naar een invulling
van wonen en werken die aansluit bij de bewoner. Zo ondersteunen wij het proces van 'worden wie
je bent' , in levensomstandigheden die bijzonder zijn. Dit vraagt - naast al het andere- liefde en
compassie voor de mogelijkheden en beperkingen.
Een medewerker aan het woord:
“Ik vind het iedere dag opnieuw een uitdaging om met de vraag van de bewoner aan de slag te
gaan! Ik leer van hen en wij leren van elkaar.’’
Wegens instroom van nieuwe bewoners zijn we op zoek naar meerdere:

Senior Ondersteuningsplanverantwoordelijke
- meewerkend voorman/vrouw 24 uur per week

Doel van de functie
Als meewerkend voorman/vrouw heb je een rol als uitvoerend begeleider. Daarin ben je een
voorbeeld voor collega’s, die je op deze wijze ondersteunt bij de uitvoering van hun werk. Je gaat
uit van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en ook van de mogelijkheden en talenten
van je collega’s.
In de rol van ondersteuningsplanverantwoordelijke coördineer en organiseer je de zorg- en
dienstverlening van de cliënt over de volle breedte van het zorgproces van wonen, werken en vrije
tijd. Je schrijft ten behoeve hiervan het ondersteuningsplan onder eindverantwoordelijkheid van
de orthopedagoog en stelt dit periodiek bij en overlegt met alle betrokkenen.

Functiebeschrijving

Begeleiden en verzorgen van bewoners individueel en in de groep en dit voorleven aan
teamleden

Werken volgens de principes van zeggenschapen en medezeggenschap

Opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsplan, onder verantwoording van de
orthopedagoog.

Het stimuleren, instrueren en adviseren van collega’s omtrent het nakomen van de
afspraken uit het ondersteuningsplan.

Toezien op de kwaliteit en continuïteit van de geleverde zorg

Het signaleren en rapporteren van knelpunten in de dagelijkse zorgverlening aan collega’s
en bestuurder

Onderhouden van de relatie met de cliënten, hun familie en wettelijk vertegenwoordigers.

bijdragen aan het proces van vernieuwende zorg waarbij het maximaal beantwoorden van
de zorgvraag van de bewoner centraal staat

bijdragen aan ontwikkeling van kwaliteiten en talenten van medewerkers

Wij vragen
•
Minimaal een afgeronde sociaal pedagogische opleiding of vergelijkbare opleiding op niveau
4.
•
Werkervaring in een soortgelijke functie is een pré.
•
Zelfstandige werkhouding en creativiteit in het omgaan in diverse begeleidingssituaties.
•
Methodische en ordelijke werkhouding.
•
Sociale vaardigheden zoals tact, geduld en invoelend vermogen maar ook grenzen stellen
en feedback geven.

Wij bieden
• Een fijne werkplek in een landelijke omgeving en een enthousiast team.
• De aanstelling is tijdelijk met een proeftijd van een maand.
• De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. De functie is conform
FWG in salarisschaal 40 ingedeeld.

Informatie en solliciteren
Voor meer informatie over het werken bij het Hermes Huis kun je contact opnemen met Ton
Zegers (bestuurder), telefoonnummer 06 – 53 36 72 39. Algemene informatie over onze
organisatie vind je op www.hermeshuis.nl .
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is voor externe kandidaten
onderdeel van de werving- en selectieprocedure.
Is dit jouw baan? Laat het ons dan weten en maak ons nieuwsgierig naar wie je bent en wat je
kan. Je kunt je motivatie en CV sturen naar info@hermeshuis.nl onder vermelding van “HH-1701-OPV”

