
Heb jij een groot hart voor ouderen met dementie en leidinggevende ervaring?
Je snakt er al jaren naar om meer van betekenis te zijn voor ouderen met een vorm van dementie. Je 
hebt al leidinggevende ervaring en wilt je graag meer ontwikkelen maar tegelijkertijd wil je niet op 
kantoor terecht komen maar juist de verbinding voelen met de bewoners en je team. Je verlangt naar
een kleinschalige verfrissende organisatie met korte lijnen waar je veel vrijheid en vertrouwen 
krijgt. Je voelt aan alles dat je meer tijd en aandacht wilt hebben voor dat wat er echt toe doet in het 
aansturen van een kleinschalig woonhuis voor ouderen met dementie en bent wars van onnodige en 
vooral overbodige aftekenlijstjes. Je verlangt naar een fijne liefdevolle omgeving waarin jouw 
krachten, ervaring en potentieel tot volledige wasdom komen. Welkom bij Goedemorgen. 

Over Goedemorgen
Goedemorgen is een nieuw warm en liefdevol thuis voor ouderen met dementie in Paterswolde. Een
betekenisvol leven en persoonsgerichte zorg zijn onze uitgangspunten. We zijn een kleinschalige en 
platte organisatie die ervan overtuigd is dat de begeleiding van ouderen met dementie op een andere
manier kan. Geen onnodige managementlagen en meer tijd en aandacht voor bewoners. We 
verwachten begin november dit jaar ons nieuwe huis te openen met ca. 19 bewoners. 

Jouw persoonlijkheid
 je staat bewust en positief in het leven
 je hebt veel levenservaring, je voelt je gelukkig en energiek
 je bent geaard, kunt goed bij je gevoel en hebt een bijzondere fijngevoeligheid
 je hebt een fijne liefdevolle energie bij je die mensen de rust en het vertrouwen geven om in 

hun volledige eigenheid te kunnen én te mogen zijn
 je bent daadkrachtig, zuiver in communicatie en bent bereidt om de moeilijke gesprekken te 

voeren op een respectvolle en liefdevolle manier
 je hebt de gave om mensen écht te zien, zowel de bewoners als de teamleden en faciliteert 

hen in een veilige en inspirerende werkomgeving
 je weet duidelijk wie je bent en wat je nodig hebt om je gelukkig te voelen (zakelijk en 

privé)
 je houdt van gezelligheid en weet goed sfeer te maken

Wat verlangen wij van jou
 je hebt zeer veel kennis en ervaring in het begeleiden van ouderen met dementie 
 je hebt ervaring in het werken met een exploitatie begroting en kunt goed financieel 

schakelen
 je hebt veel ervaring in het aansturen van een team en hebt een liefdevolle, duidelijke en 

inspirerende coachingsstijl naar het team toe
 je bent rustig en hebt een goed overzicht
 je kunt zeer goed communiceren 
 je hebt veel ervaring in het contact onderhouden met verwanten, mensen omschrijven jou als

een betrokken, warm en aandachtsvol persoon 
 voor jou is het bieden van een veilige en geborgen omgeving voor zowel bewoners én team 

een heel belangrijk goed en bent hier ervaren in

Over de werkzaamheden
Als locatie leider ben je verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering van de locatie, van 
zorginhoud tot aansturing van het team van ca. 25 betrokken begeleiders. Je bent de spin in het web 
die personeel, bewoners, familie en het lokale netwerk de persoonlijke aandacht geeft waarmee 
Goedemorgen het verschil maakt. 

Voor bewoners en familie ben je het eerste aanspreekpunt. Van de eerste kennismakingsgesprekken 
tot het moment van verhuizing en zorgverlening. Per bewoner breng je de specifieke wensen, 



behoeften en medische zorg in kaart en je organiseert op een slimme manier het medisch netwerk. 
Je begrijpt wat de kracht van welzijn en aandacht is (en wat het betekent) voor de bewoners en hebt 
hier een duidelijke visie over die overeenkomt met Goedemorgen. Met regelmaat organiseer je 
evaluaties en je weet op een goede manier familieparticipatie te stimuleren. 

Ter voorbereiding van een nieuwe locatie zet je een krachtig lokaal netwerk op van doorverwijzers 
en vrijwilligers. Je weet hierin goede ambassadeurs aan je te binden. Na de oplevering van de 
locatie coördineer je samen met de directie de inrichting en afwerking die ons nieuwe thuis een 
warme en geborgen plek maakt. 

Wat bieden wij jou
Wij bieden je een bijzondere werkplek in een kleinschalig, vernieuwend, warm en prachtig nieuw 
thuis. Bij een kleinschalige frisse nieuwe organisatie die voorop wilt lopen in de kwaliteit van zorg 
voor ouderen met dementie. Je krijgt een goed marktconform salaris met veel ruimte voor eigen 
ideeën. Je krijgt een rechterhand die jou ondersteunt en je krijgt van ons veel vrijheid en 
vertrouwen. Er is alle ruimte voor zelfontplooiing en tevens wordt je zelf gecoacht in je eigen 
persoonlijke ontwikkeling. En tot slot er is meer tijd en aandacht in het begeleiden zodat je elke dag
jouw positieve verschil kan maken voor de bewoners.  

Aandacht & verdieping
Een warme, gezellige, open en veilige sfeer vinden we heel belangrijk. We koesteren jou als leider. 
Samen met het team is er veel aandacht voor teambuilding, intervisie en persoonlijke ontwikkeling. 
Het team wordt continue opgeleid en gecoacht in onze visie en in gespecialiseerde dementiezorg. 
Naast vakinhoudelijke ontwikkeling vinden we gezelligheid binnen het team minstens zo 
belangrijk. Samen verjaardagen vieren, er gezellig op uit en er voor elkaar zijn. Samen zijn we een 
hechte verbonden familie.

Interesse
Ben je ook enthousiast? Stuur dan jouw motivatiebrief met CV, referentie en foto naar 
paterswolde@goedemorgen.nl. We kijken naar je uit! Binnen twee weken ontvang je van ons een 
reactie. Mocht je in de tussentijd vragen hebben dan horen wij dat graag via 
paterswolde@goedemorgen.nl.


