
 

 

 
 
 
SWZ biedt ondersteuning aan totaal 350 bewoners/cliënten in de verpleeg-/verzorgingshuizen,  

seniorenwoningen, Bonte Os, Amaliahof en op de Zorg-/Kinderboerderij. Daarnaast levert SWZ tal van 

thuiszorgproducten bij ± 500 thuiszorgcliënten en ondersteuning aan mensen met een lichamelijke en 

verstandelijke beperking. Het werkgebied van SWZ is de gemeente Wassenaar. 

Binnen SWZ werken ± 390 medewerkers die met respect voor de eigen identiteit van ouderen, mensen met een 

lichamelijke- en verstandelijke beperking een adviserende, begeleidende en verzorgende taak uitvoeren. De 

zorgteams binnen SWZ werken op basis van zelfsturing. 

 

Door de ADL assistenten wordt in wooncomplex de Bonte Os assistentie verleend bij de algemene dagelijkse 

levensverrichtingen (ADL) aan bewoners met een lichamelijke handicap. 

 

ADL cluster de Bonte Os heeft vacatures voor: 

 

ADL-assistenten 
 voor 20-24 uur per week 

functieomschrijving 

Je bent binnen het ADL cluster van SWZ werkzaam. Je hebt affiniteit met de doelgroep. Je stimuleert de 

zelfredzaamheid van de cliënt bij het voeren en invullen van de eigen regie en doet dit samen met het team. De 

ADL-assistenten werken volgens vooraf afgesproken diensten, op oproepbasis of een combinatie hiervan. Er 

wordt gewerkt met diensten met de duur van 3 tot 8 uur. De dienstverlening gebeurt op afroep en op aanwijzing 

van de cliënt, gedurende 24 uur per etmaal. 

Het zelfregulerend team binnen de Bonte Os maakt ontwikkelingen door met betrekking tot de zelfsturing. Zij 

pakken met elkaar de werkprocessen van hun vakgebied op, binnen de vastgestelde kaders. Het team legt 

verantwoording af aan de manager. 

 

jouw kwaliteiten 

De kwaliteiten waarover je tenminste moet beschikken zijn: 

 

• Affiniteit met mensen met lichamelijk beperking 

• Ervaring met het uitvoeren van verzorgende taken 

• Invulling kunnen geven aan klantgericht werken 

• Het kunnen respecteren van het privé-leven van de cliënt 

• Zelfstandig en alleen kunnen werken 

• Relativeringsvermogen en humor 

 

Nb: Vanzelfsprekend onderschrijf je de visie van SWZ en weet je dit te vertalen naar je manier van werken. 

 

het perspectief 

De salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO VVT. De functie is ingedeeld in functiegroep 25.  

Er wordt van je verwacht dat je bereid bent tot het volgen van beroepsspecifieke trainingen. 

 

belangstelling 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met mevrouw Yolande Goedee, bereikbaar onder 

telefoonnummer 070-5123200. 

 

Reageren op deze advertentie kan door het sturen van een e-mail naar: solliciteren@swz-zorg.nl. Onder 

vermelding van: Vacature ADL-ass. Bonte Os.  

Een brief sturen kan natuurlijk ook. Deze kan gericht worden aan: Stichting Wassenaarse Zorgverlening t.a.v. de 

afdeling PO&O, van Zuylen van Nijeveltstraat 313, 2242 LJ Wassenaar. 

 

SWZ is aangesloten bij het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg 
& Welzijn is onderdeel van de eindfase van de selectieprocedure. Zie voor meer informatie over het waarschuwingsregister 
http://www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl 

Deze advertentie verschijnt gelijktijdig zowel intern als extern. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. 


