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Voor onze locatie ‘De Scholtenhof’, in Zenderen, zijn wij op zoek naar een betrokken collega, die 

professionele begeleiding biedt, op een plek waar onze bewoners zich thuis voelen en zichzelf mogen 

zijn. 

 

Wie zijn wij? 

Stichting Actolei, met locatie De Scholtenhof, is een zorgorganisatie voor intensieve 24/7 begeleiding 

en ondersteuning, die aansluit bij de vraag van volwassen mannen met een verstandelijke beperking 

in combinatie met ernstige gedragsproblematiek dan wel psychiatrische problematiek.  

 

Locatie De Scholtenhof, biedt in een landelijke 

en prikkelarme omgeving plaats aan 38 

bewoners verdeeld over 5 woonhuizen. 

Bewoners zijn hier thuis en mogen zo lang 

blijven wonen als zij zelf willen. De bewoners 

kunnen zich ontwikkelen in deze vertrouwde 

en kansrijke omgeving. Het gaat ons hier in het 

bijzonder om te voorzien in de behoefte aan 

ontwikkeling van eigenwaarde en individueel 

toekomstperspectief.  

 

Wat vinden wij belangrijk? 

 
De bewoner 
 
‘‘Ik voel mij thuis en woon op een stabiele en vertrouwde plek, waardoor ik mij zo veilig mogelijk kan 

voelen. De begeleiding is dichtbij en ik kan op hen elk moment van de dag een beroep doen. De 

begeleiding biedt mij ondersteuning op verschillende leefgebieden. Als ik iets lastig vind, heb ik met 

de begeleiding afgesproken dat zij mij helpen en waar nodig zaken overnemen. Dit omdat ik een licht 

verstandelijk beperking heb, mijn gedrag onvoorspelbaar kan zijn en daardoor regelmatig kan 

veranderen. Elke dag heb ik de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten en werkzaamheden. 

Op deze wijze lever ik een bijdrage ‘aan de mini-maatschappij’ naar mijn eigen vermogen. Humor, 

gezelligheid en enthousiasme dragen voor mij bij aan een fijne dag.’’ 

 

Jouw collega’s 
 
‘’Wij zoeken iemand die de verbindende schakel voor bewoners, verwanten, begeleiders en derden is. 

Je bent verantwoordelijk voor de vertaling van tactisch beleid naar operationele doelen en zorgt voor 

de integrale aansturing voor het organisatieonderdeel wonen. Daarbij zet je jouw leiderschap op een 

situationele manier in, en gebruik je slimme en innovatieve oplossingen vanuit jouw kennis en kunde. 

Je geeft medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid in hun werkzaamheden en stuurt op 

speerpunten vanuit het jaarplan. Je zorgt voor een klimaat waarin kennis gedeeld wordt tussen de 

medewerkers door vertrouwen en veiligheid (fouten maken mag). Je geeft uitvoering aan 

ontwikkelingen van de vraag van de bewoner en past (zo nodig) de informatie daarop aan. Dit komt 

namelijk goed te pas bij de kwaliteit en continuiteit van de zorg- en dienstverlening.’’ 



 
 

Wat bieden wij jou? 

• Een salaris van minimaal € 2728 en maximaal € 4304, volgens de FWG 50 of 55 CAO-

Gehandicapten Zorg.  

• Een kleine organisatie met korte lijnen. 

• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen door middel van cursussen, trainingen en 

opleidingen. 

• Een contract voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vast contract. 

• Extra’s, zoals bijvoorbeeld een eindejaarsuitkering. 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

• Een organisatie in ontwikkeling met ruimte voor initiatieven. Jouw inbreng doet ertoe! 

• Een organisatie die de mouwen opstroopt, gezond verstand gebruikt, nuchter, realistisch 

en inlevingsvermogen bevat. 

 

Wat vragen we van jou? 

• Een afgeronde relevante management opleiding. 

• Minimaal 1 jaar aantoonbaar ervaring in management. 

• HBO werk en denkniveau.  

• Ervaring met LVB en gedragsproblemen. 

• Je herkent jezelf in onze vijf kernwaarden: plezier, betrouwbaarheid, betrokkenheid, 

jezelf zijn en veiligheid. 

• Je bent bereid om je flexibel op te stellen. 

• Je kunt een geldige Verklaring Omtrent Gedrag overleggen. 

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Ben jij enthousiast geworden en weet jij dat aan ons over te brengen door een pakkende motivatie, 

reageer dan direct. Wij willen je graag leren kennen! Zodra je hebt gesolliciteerd, nemen wij binnen 3 

werkdagen contact met jou op. Hierna zal een (digitaal) gesprek volgen waar we je wensen zullen 

bespreken! 

 

Als je eerst meer wilt weten of vragen hebt over de vacature bel dan met Fleur Wolbers, 

managementtrainee, 06-86837464. Of kijk ook een naar onze korte informatiefilm over Actolei.  

 

https://www.actolei.nl/informatiefilm/

