
 
 

 
Stichting Urtica de Vijfsprong is een leef-werkgemeenschap met een biologisch dynamisch 
agrarisch bedrijf. De stichting biedt op vraag wonen, dagbesteding, ambulante zorg en 
behandeling aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychische 
kwetsbaarheid. Ontwikkeling, gelijkwaardigheid, wederkerigheid en eigen regie staan hierin 
centraal. De antroposofie is hiervoor een inspiratiebron. Urtica De Vijfsprong is een dynamisch 
bedrijf dat op weg is naar een nieuwe organisatiestructuur waarbij zelfonderneming een middel is. 
De bewoners en medewerkers zijn hier actief bij betrokken. 

 
 

Wij zijn per direct op zoek naar een 
 

1:1 Begeleider  
Voor 28 - 36 uur per week 

Standplaats Vorden 

 
  
Het gaat om één op één begeleiding van een cliënt met een verstandelijke beperking. Cliënt heeft 
behoefte aan structuur, duidelijkheid en vindt het leuk om activiteiten te ondernemen. Cliënt kan 
niet lezen, zit sociaal emotioneel op laag niveau, verbaal op hoog niveau. Ook krijgt cliiënt onder 
begeleiding medicatie en bevindt en slaapt op de locatie aan de Reeoordweg 2A te Vorden. 
Tevens werk je mee in een groep van 9 bewoners binnen het Hofhuis. 
 

Jouw profiel: 

 Je hebt MBO-4/HBO werk- en denkniveau, in ieder geval een relevante afgeronde 
opleiding, b.v. SPH, SPW of  HBO-V. 

 Je hebt ervaring met het werken met mensen met autisme, psychiatrische problematiek 
en/of een verstandelijke beperking. 

 Je kunt werken met een diverse en complexe doelgroep. Je bent in staat om verschillende 
begeleidingsstijlen naast elkaar te kunnen hanteren. 

 Je bent bereid in flexibele werktijden te werken. 

 Je staat open voor de antroposofische mensvisie van waaruit gewerkt wordt. 
 
 
Wij bieden: 

 Een veelzijdige baan in een veranderende, uitdagende werkomgeving waar we aandacht 
hebben voor ieders mens zijn. 

 Werken volgens een rooster. 

 Een baan in een boeiende organisatie, waarin het culturele leven en de ontwikkeling van 
medewerkers en bewoners hoog in het vaandel staan. 

 Gelegenheid voor verdere scholing en persoonlijke ontwikkeling. 

 Salaris conform schaal 40, CAO Gehandicaptenzorg, afhankelijk van opleiding en ervaring. 
 
 
Ben je geïnteresseerd, mail dan je sollicitatiebrief met C.V. naar peno@urticadevijfsprong.nl, onder 
vermelding van “1:1 Begeleider 2022010”. 
 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Cliff Brinkman (Begeleider ’t Hofhuis), via e-mail 
cliff.brinkman@urticadevijfsprong.nl. 
 
 


