Villa l’Abri biedt kleinschalig wonen aan ouderen met dementie en/of somatische klachten. l’Abri is
Frans voor ‘Schuilplaats’ en dat willen we zijn. Een plek om te wonen en te schuilen als we ouder
worden. De huiselijke setting staat centraal, volgens de principes van kleinschalige woonzorg. Alles
vindt dan ook plaats in een woonsituatie die is afgestemd op de belevingswereld van de bewoner en
binnen de structuur van het gewone, dagelijks leven. De functies wonen en welzijn staan voorop, de
zorg volgt en ondersteunt het leven en wonen. Het individuele zorgleefplan van de bewoner is
leidend. Er wordt uitgegaan van een christelijke levensbeschouwing.
Accolade Zorg is voor Villa l’Abri in Zeist op zoek naar een

Woonbegeleider/Verzorgende IG
gemiddeld 18 tot 22 uur per week (contracturen bespreekbaar)
Doel van de functie
Als verzorgende bied je zorg en ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten van de bewoners op het
gebied van wonen, welzijn en zorg. Je werkt vanuit je eigen professionele deskundigheid in een
integraal woonzorgteam. Het is een afwisselende baan waarin je op verschillende tijden (dag-, avond-,
of nachtdiensten (slaapdienst) kunt werken. Jouw kracht ligt in het welzijnsgericht werken en je biedt
graag zorg op maat uitgaande van het individuele zorgleefplan en de zorgvisie van l’Abri. Je hebt een
leergerichte houding en draagt bij aan de teamkwaliteiten in l’Abri.
Kerntaken
- Draagt zorg voor de dagelijkse verzorging van en dienstverlening aan bewoners en verricht
daartoe werkzaamheden gericht op het welbevinden van de bewoner;
- Voert verpleegtechnische handelingen uit;
- Draagt zorg voor een goede dossiervorming;
- Verzamelt relevante bewonersgegevens en verwerkt deze planmatig;
- Begeleidt woonondersteuners, leerlingen en stagiaires;
- Neemt deel aan overleg;
- Kan zitting nemen in taakgroepen en/of verantwoording dragen voor een aandachtsgebied.
Functie-eisen
- Je bent in het bezit van diploma Verzorgende (IG);
- Je hebt ervaring en affiniteit met de doelgroep;
- Je beschikt over goede contactuele eigenschappen;
- Je bent enthousiast, flexibel, doortastend en gedreven, je vindt het fijn om ook ’s nachts
inzetbaar te zijn.
Over onze identiteit
De woonsfeer en de zorgvisie van Villa l’Abri is geënt op de christelijke levensovertuiging. De
inspiratie en motivatie voor ons handelen vinden wij in de Bijbel. We hebben aandacht voor elkaar en
zijn begaan met de noden en vragen van de bewoners.
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Rachel Scholte, teammentor 06-57338739
Enthousiast?
Stuur je brief en CV naar personeelszaken@accoladezorg.nl.
In je brief lezen wij graag je motivatie voor deze functie én wat leven en werken vanuit je christelijke
levensovertuiging voor jou betekent.

