
 
 
Meewerkend Teamleider (32-36 uur) 
 
Voor onze kleinschalige zorgwoning met dagbesteding zijn wij op 
zoek naar een meewerkend teamleider. 
 
Stichting Happiness heeft een zorgwoning opgericht in Maria-Hoop 
waar 7 mensen met een verstandelijke beperking volgens een 
holistische visie zorg en begeleiding krijgen tijdens het wonen en 
dagbesteding.  
De stichting is een non-profit organisatie waarbij de belangen van de 
bewoners altijd voorop staan. 
 
Onze bewoners hebben ondersteuning in hun dagelijkse leven nodig. 
Begeleiders die ondersteuning bieden hun positieve kwaliteiten 
verder te ontwikkelen, hun wensen proberen te realiseren om zo een 
gelukkig bestaan te kunnen hebben. 
 
De woning is gelegen op een natuurrijk terrein, in het centrum van 
het dorp. De bewoners kunnen hierdoor sociale contacten opbouwen 
met de mensen in de buurt. 
 
Je gaat werken met een enthousiast team waarbij een positieve 
communicatie en reflectie belangrijke pijlers zijn. Je bent het 
aanspreekpunt voor zowel de medewerkers als zorgzaken en wordt 
hier intensief in ondersteunt door de zorg coördinator.  



Je bent betrokken op de werkvloer en samen met het team streef je 
ernaar om de kwaliteit van zorg en begeleiding in het dagelijkse leven 
van de bewoners te waarborgen en verbeteren en er een veilig thuis 
geboden kan worden waar de bewoner zich gelukkig kan voelen. 
Dit maakt het werk afwisselend en uitdagend! 
 
Wat verwachten wij? 
 
• Je staat achter de visie van Stichting Happiness 
• Je hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding die zorg 

gerelateerd is. Ook heb je een managementopleiding gevolgd of 
ben je bereid deze te gaan volgen. 

• Ervaring als leidinggevende 
• Je bent creatief en zit vol eigen initiatief. 
• Als meewerkend teamleider ben je sterk in sociale contacten en 

los jij problemen in mum van tijd op. 
• Je kunt goed zelfstandig en met een team samen werken. 
• Je ziet het als een uitdaging om met een positieve instelling het 

team te begeleiden en te ondersteunen. 
• Je hebt waarneming vermogen en kan overzicht bewaren. 
• Je bent op de hoogte van de wetgeving omtrent kleinschalig 

wonen en welke eisen hier eraan gesteld worden. 
• Je bent stressbestendig en staat stevig in je schoenen. 
• Je bent nieuwsgierig, flexibel, zelfstandig en ondernemend en 

kunt relativeren. 
• Je bent goed in het bedenken van mogelijkheden voor 

vooruitgang voor bewoners. 
• Je bent in staat een zinvolle persoonlijk passende dagbesteding 

aan te rijken of in groepsverband. 
• Je kent de bewoners goed en hebt regelmatig contact met 

ouders of vertegenwoordigers om hen te infomeren over de 
voortgang en bespreken van problemen. 

• Je bent niet bang om feedback te geven en te ontvangen. 
• Je vindt humor, gezelligheid in je werk heel belangrijk. 
• Je houdt van het buitenleven, de natuur en tuinieren. 



 
Wat bieden wij? 
 
• Een functie op een natuurrijke sfeervolle huiselijke werkplek 
• Arbeidsvoorwaarden volgens cao Gehandicaptenzorg, schaal 50 

maximaal € 3624,- 
• 8% vakantietoeslag, 8,33% eindejaarsuitkering  
• ORT 
• PBL-uren 
• Ontwikkeling mogelijkheden 

 
Is deze functie iets voor jou? Solliciteer dan direct via onderstaande 
gegevens.   
 
Mail: estherparkins@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 


