Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG)
Dorpsgemeenschap Nieuw Woelwijck en
stichting de Zijlen zoeken samen een AVG
Nieuw Woelwijck is een dorpsgemeenschap van mensen met een matig tot (zeer) ernstig
verstandelijke handicap in de gemeente Hoogezand-Sappemeer, provincie Groningen. De
380 bewoners wonen in groepen van acht tot tien personen in een eigen huis en hebben een
vast team van begeleiders. Grondslag van de organisatie is de overtuiging dat zorg
gebaseerd moet zijn op respect voor het authentieke menszijn van de verstandelijk
gehandicapte. Het streven is om de bewoners een plek in de groep en in het dorp te geven
die zij zoveel mogelijk als ‘eigen’ kunnen ervaren.
Voor meer informatie: www.nieuwwoelwijck.nl
Stichting de Zijlen is een organisatie die zich vol overtuiging inzet voor mensen met een
verstandelijke beperking in de provincie Groningen. Wij ondersteunen mensen bij
het vinden van een eigen plek in de samenleving. Onze missie ‘Betekenis boven beperking’
staat hierbij centraal. Richtinggevende thema’s hierbij zijn: betekenisvol leven, samen leren
leven en vakmanschap ontwikkelen en delen.
Wij vinden dat mensen met een beperking net als ieder ander van betekenis zijn. Wat is er
mooier dan dat mee vorm te geven? Werken bij De Zijlen betekent waarde toevoegen aan
het leven van anderen!
Voor meer informatie: www.dezijlen.nl
De functie:
Als AVG bent u, in nauwe samenwerking met de medische dienst, verantwoordelijk voor de
specifieke AVG-zorg binnen beide organisaties. U geeft advies en neemt deel aan
verschillende besprekingen zoals MDO’s (multidisciplinaire overleg) en medicatiereviews. U
oefent de AVG-zorg in de volle breedte uit.
Wij vragen:
 Een afgeronde opleiding Arts voor Verstandelijk Gehandicapten.
 Flexibele inzetbaarheid en brede interesse in de zorg voor mensen met een
verstandelijke handicap.
 In staat zijn te werken binnen teams met wisselende samenstelling waarbij tactvol,
motiverend, stimulerend en corrigerend werken nodig kan zijn.
 Woonachtig in of rondom de provincie Groningen of bereidheid tot verhuizen.
 In bezit van rijbewijs B en beschikking over een auto.
Wij bieden:
 Een veelzijdige en afwisselende baan waarin een grote bijdrage wordt geleverd aan
het welzijn van bewoners/cliënten.







De mogelijkheid om de AVG-zorg verder te ontwikkelen en te positioneren in beide
organisaties in samenwerking met een deskundig medisch/ verpleegkundig team.
Ruime ontplooiingsmogelijkheden op vakinhoudelijk en persoonlijk vlak.
Goede arbeidsvoorwaarden.
Inschaling conform cao gehandicaptenzorg.
Een gemiddelde arbeidsduur van 32 tot 36 uur per week.

Contact:
Voor meer informatie betreffende deze functie kunt u contact opnemen met dhr H. Fey,
telefoon 0598 399899 (Nieuw Woelwijck) of mevr S. de Wit, telefoon 06-20077968 (de
Zijlen).
Geïnteresseerd?
Stuur dan uw reactie voor maandag 25 juni naar Dorpsgemeenschap Nieuw Woelwijck, t.a.v.
de heer P. de Groot.
Nieuw Woelwijck, De Vosholen 10, 9611 KR Sappemeer, vacature@nieuwwoelwijck.nl.
Tel (0598) 399 899, fax (0598) 399 911

