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Ieder mens wil opgroeien in een thuis met ouders, familie, vrienden, school, werk, 

hobby’s. Zaken die voor velen vanzelfsprekend lijken maar niet voor iedereen 

vanzelfsprekend zijn. Niet iedere jongere heeft de kans op te groeien in een kansrijke 

omgeving. Dit kan zijn door tal van oorzaken en problemen. Soms gelegen in de 

problematiek van de jongere, soms in die van zijn leefomgeving, soms door een 

combinatie hiervan. Hierdoor is het vinden van het juiste pad voor iemand soms erg 

lastig. Soms zijn er veel omzwervingen nodig om uiteindelijk toch op de juiste weg te 

komen. Het startpunt hiervoor wil Villa Boerebont bieden, zonder teveel achteruit te 

kijken, ook als er kuilen en hobbels in de weg blijken te zitten. Zorg die niet wordt bepaald 

door strakke protocollen en papieren rompslomp, maar zorg door actieve, betrokken, 

persoonlijke bejegening. 

De basis hiervoor ligt in een prettige, veilige, geborgen en stabiele woonomgeving, 

begeleiding vanuit nabijheid en middels een zinvolle dag invulling. 

Onze dochteronderneming De Moerbei B.V. is een jonge en bruisende organisatie die 

zinvolle dag invulling biedt aan jongeren en volwassenen met diverse achtergronden en 

begeleidingsvragen. De Moerbei zorgt voor een positieve stimulerende omgeving, 

waarin deelnemers hun talenten en interesses leren ontdekken, inzetten en ontwikkelen.  

 

Bij Villa Boerebont en De Moerbei werken we met 68 collega’s samen. 

 

Wij per direct op zoek naar een 

 

HR-Adviseur 

16-20 uur 

Dagen en werktijden in onderling overleg 

 

Wat ga je doen in deze veelzijdige functie? 

Veilig, verbonden en vooruit! Kernwaarden die in onze organisatie geleefd en gevoeld 

worden. Als adviseur werk je samen met alle medewerkers. We werken vanuit verbinding 

en zijn altijd op zoek naar verbetering. Villa Boerebont en De Moerbei zijn hele informele 

en warme organisaties. Binnen deze setting werk jij in een hele brede HR-rol. 

De afdeling HR bestaat uit een junior HR-medewerker die met veel plezier de 

operationele HR-taken onder haar hoede heeft. Jij coacht haar verder in dit boeiende  

vakgebied. Daarnaast ben je sparringpartner voor de Raad van Bestuur en het MT. Je 

adviseert en ondersteunt hen bij HR gerelateerde vraagstukken zoals wet- en 

regelgeving, werving & selectie, preventie/verzuim, onboarding en ontwikkeling 

(capability).  

De veranderende markt zorgt ook voor ons voor (personele) uitdagingen. Je denkt op 

strategisch niveau mee en komt met creatieve oplossingen. Je bent kartrekker van de 

werkgroep strategische personeelsplanning en draait je hand niet om voor het financieel 

doorrekenen van bepaalde personele keuzes. 

Vanuit alle contacten die je hebt, signaleer je ontwikkelingen en zaken die anders 

zouden kunnen. Dez maak je bespreekbaar en komt met voorstellen of adviezen. 
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Wie ben jij? 

Je bent nieuwsgierig van aard. We werken voor en met een populatie aan verschillende 

soorten mensen. Jij bent oprecht geïnteresseerd in alle medewerkers; wat beweegt hen 

en waarom maken zij bepaalde keuzes. Je weet de ander te inspireren, motiveren en 

zeker ook adviseren. Een advies wat altijd goed onderbouwd is. Je geniet van al die 

contacten, maar bent ook iemand die alles wat je hoort kan omzetten naar concrete, 

scherp onderbouwde adviezen.  

Je bent een ervaren HR-adviseur die beschikt over een HBO werk- en denkniveau (HRM, 

A&O psychologie, Bedrijfskunde, Personeelswetenschappen of vergelijkbaar). Je beschikt 

over actuele kennis van het HR werkveld en relevante wet- en regelgeving. 

Verbeteren en ontwikkelen zijn woorden die bij jou passen, daarnaast ben je proactief, 

sensitief en oplossingsgericht.  

 

Wat krijg je voor je inzet terug? 

Allereerst voldoening. Wij zijn een organisatie die denkt vanuit mogelijkheden en 

talenten. Ook voor onze eigen medewerkers. Daarbij heb je veel vrijheid om je eigen 

inzichten in te brengen en echt uit te blinken in deze rol. Doordat we relatief kleine 

organisaties zijn, heb je echt de kans om jouw talenten in deze functie goed neer te 

zetten en te gebruiken. Je werkt met inspirerende collega’s die allemaal graag vooruit 

willen. Deze samenwerking leidt ertoe dat je aan het einde van de werkdag met een 

dosis energie naar huis gaat. 

We bieden je een contract voor 16-20 uur per week. De dagen en werktijden zijn in 

overleg. De Cao sociaal werk is van toepassing op onze organisatie, deze functie valt in 

salarisschaal 8/9 afhankelijk van de voorkennis. De Cao heeft een individueel 

keuzebudget, waarbinnen vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijke dagen 

naar eigen vrijheid gedurende het jaar ingezet kunnen worden. We voeren binnen de 

organisatie een continue dialoog met je over je talenten en kernwaarden. We vinden 

het belangrijk dat je je telkens blijft afvragen wat jouw bijdrage is aan de bedoeling van 

de organisatie.   

 

En nu? 

Jij herkent jezelf in deze beschrijving en bent erg enthousiast geworden na het lezen 

hiervan? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie en curriculum vitae. Je motivatie mag 

je op jouw eigen wijze bij ons aanleveren. Als er maar uitspreekt wie jij bent en op wat 

voor manier jij vanuit je talent en kernwaarde bij gaat dragen aan het doel van onze 

organisatie. Dit mag op het volgende mailadres: hr@villaboerebont.nl.  

Als je meer informatie wilt, kun je bellen met Ellen van Deursen 06-27044596. 

 

Ga jij samen met ons vooruit? 
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