
Vacature werkbegeleider Zorgtuinderij de Es 

Op Zorgtuinderij de Es vinden diverse zorgcliënten een fijne werkplek in het 
dagelijkse ritme van de activiteiten van de tuin. Er worden diverse groenten 
verbouwd en er wordt dagelijks een warme maaltijd verzorgd. Wegens vertrek van 
een medewerker is er op dit moment een vacature voor een zorgprofessional die met 
de deelnemers in de tuinderij werkt.  
 
Beschrijving van werkzaamheden en werkplek: 
De medewerker zorg heeft als belangrijkste taak de zorgcliënten te begeleiden op 
hun dagelijkse werkplek. Dit gebeurt op een prachtige, parkachtige tuinderij in een 
fijn team waar je op kan bouwen. Voor meer informatie over de zorgtuinderij kan je 
kijken op www.tuindees.nl 
 
Taken 

• Begeleiding zorgcliënten in het uitvoeren van hun taken 
• Begeleiding zorgcliënten in hun proces 
• Opstellen van ondersteunings- en zorgplannen 
• Gesprekken voeren met cliënten, hun netwerk en eventuele hulpverleners 
• Rapporteren en dossiers op orde houden 
• Acquisitie en promotie materialen ontwikkelen 
• Begeleiding studenten en stagiaires 
• Methoden ontwikkelen 
• Bijhouden van het kwaliteitsysteem 
• Overleg en intervisie in het team 
• Huishoudelijk taken 

 
Vereiste kwaliteiten 

• Enthousiasmerend samenwerken in de tuinderij en in de keuken van de 
Tuinkamer 

• Een goede balans weten aan te brengen aan het groepsproces en individuele 
aandacht 

• Gevoel voor sfeer en humor 
• Invoelend, passie voor het vak en een zorghart voor de doelgroep 
• Kennis van, en ervaring met psychiatrische aandoeningen 
• Teamspeler en netwerker 
• Affiniteit met de teelt van biologische groente en met de principes van 

zorglandbouw 
 
Werktijden 
Het betreft dagbesteding, we zijn open dinsdag t/m vrijdag van 9-17 uur. Aantal 
uren per week in overleg; op korte termijn is er ruimte voor een functie van 16 uur 
per week en die zal uitgroeien naar 32 uur per week. 
 
Gewenste opleiding 
HBO – Sociaal Werk  
Een relevante MBO opleiding plus ervaring kan ook zeker in aanmerking komen 



 
Het gaat over een baan van 3 tot 4 dagen per week. We volgen de CAO Sociaal Werk 
(voorheen Zorg en Welzijn) 
 
Procedure: 
Wij ontvangen graag je brief met motivatie en CV vóór 1 september 2019 via 
info@tuindees.nl Dit mail adres is ook beschikbaar voor meer informatie. 
 

 
 
 


