
 

 

 

 

Guldehof in Wateringen is een woonlocatie voor achttien ouder wordende mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. De cliënten hebben 

diverse zorgvragen waarbij de begeleiding hen ondersteund. 

Je begeleidt, stimuleert en enthousiasmeert onze ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking tot een prettige en afwisselende invulling 

van hun dag. We bieden belevingsgerichte zorg aan zodat we van elke dag een mooie dag maken. Soms hebben cliënten verzorging nodig, andere keren 

wat meer begeleiding. Daarbij kijk jij wat cliënten zelf kunnen en waarbij ze hulp nodig hebben. Dit betekent ook dat elke dag anders is! Wij zoeken 

iemand die zich inzet om echt het beste uit onze cliënten te halen. 

Voor deze functie zoeken we een collega met minimaal een afgeronde mbo-niveau 3 opleiding binnen Zorg & Welzijn. Locatie Guldehof is een 24 uurs 

locatie. We hebben onregelmatige diensttijden en we hebben in de nacht slaapdiensten. 

Voor locatie Guldehof in Wateringen zijn we op zoek naar een: 

  

Begeleider Ouderen 
Wateringen | Uren in overleg | Min.  € 2.178,- en Max. € 3.105,- (FWG 35) | Vacaturenummer 3099 

 

Bij Philadelphia halen we het beste uit elkaar. Daarom zorgen wij voor: 

 De ruimte om met je team zelforganiserend te werken. 

 Een brutosalaris volgens de cao Gehandicaptenzorg van minimaal € 2.178,- en maximaal € 3.105,- (FWG 35) bij een fulltime 

dienstverband van 36 uur. Bij onregelmatige diensten krijg je een toeslag van 122 tot 160%. 

 Een contract voor bepaalde tijd, bij gebleken geschiktheid zetten we die graag om naar onbepaalde tijd. 

 Volop ruimte voor eigen inbreng en het ontwikkelen van jouw talenten, je werkt mee aan projecten en activiteiten. 

 Faciliteiten om goed in je vel te zitten. Van opvangteam en leefstijlchecks tot timemanagement, trainingen en coaching, kies wat je 

nodig hebt. 

 Korting op uitjes en een interessante laptop- en fietsregeling. 

Bekijk al onze arbeidsvoorwaarden via werkenvoorphiladelphia.nl/arbeidsvoorwaarden. 

Jouw uitdaging 

Elke werkdag is anders en heeft zijn eigen dynamiek en mooie momenten. Jij bent er voor de cliënten, jij betekent écht iets voor ze. 

 Je bezorgt ouderen een fijne oude dag. 

 Je helpt de ouderen in contact te blijven met de buitenwereld. 

 Je sluit aan bij hun belevingswereld en kent hun levensverhaal. 

Je begeleidt, stimuleert en enthousiasmeert oudere cliënten zodanig dat ze een prettige en afwisselende invulling van hun dag hebben. Samen met 

hen geef jij de dag betekenis en creëer je kleine geluksmomenten. We werken met de methodiek ‘belevingsgerichte zorg’, waarbij zorgtaken en taken 

rond dagbesteding geïntegreerd zijn. Een heel breed en afwisselend takenpakket dus! Je stelt de belangen en het geluk van de cliënten altijd voorop en 

helpt hen het beste uit zichzelf te halen. 

Over jou 

Jij weet onze oudere cliënten een prettige en afwisselende invulling van hun dag te bieden. Fysieke zorgtaken doe je graag, je kunt omgaan met 

dementie en je kunt je goed verplaatsen in de leefwereld van onze cliënten. Je bent bekend met epilepsie en diabetes of bereid om hierin bij te 

scholen. Je beseft het belang van medicatieveiligheid en werkt secuur. Je werkt graag samen in teamverband, maar durft daarnaast ook zelfstandig 

beslissingen nemen. Je denkt graag mee over de ontwikkeling van de locatie. Je hebt een positieve en stabiele uitstraling: bij jou is het glas altijd half 

vol. Je houdt van een uitdaging en bent niet snel van je stuk gebracht. 

Je hebt: 

 Een afgeronde mbo-opleiding niveau 3 of 4 op het gebied van Zorg en Welzijn. 

 Interesse in of werkervaring met het werken met ouder wordende cliënten met een (lichte) verstandelijke beperking. 

 Affiniteit met zelforganisatie en regelarme zorg. 

Echt iets voor jou? 

Vertel ons waarom jij denkt dat je bij ons past. Doe dit  via de sollicitatiebutton op deze website. Het vacaturenummer is 3099. Heb je nog vragen?  

Bel dan met Kety van den Berge, Manager zorg & begeleiding, op telefoonnummer 06 - 11 25 96 33.  

Interne sollicitanten gaan voor bij gelijke geschiktheid. Waarom? Omdat we het belangrijk vinden dat medewerkers de mogelijkheid hebben zich 

verder te ontwikkelen. We heten je van harte welkom bij Philadelphia om wie je bent. We zijn nieuwsgierig naar jouw kijk op het leven. Want juist alle 

verschillende perspectieven, achtergronden, geaardheden en inzichten samen maken dat we cliënten optimaal kunnen ondersteunen. 

https://www.vgn.nl/system/files/2022-09/CAO%20Gehandicaptenzorg%202021-2024%20opgemaakt_0.pdf
https://werkenvoorphiladelphia.nl/arbeidsvoorwaarden
https://www.medischebanenbank.nl/vacature/ggz-welzijn/overige-beroepen-ggz/begeleider-ouderen-290334.html

