
 

 

 

 

DeSeizoenen bestaat uit woon- en werkgemeenschappen voor mensen met een 

verstandelijke beperking, meervoudige handicap en / of gedragsproblematiek.  

Wij ondersteunen mensen om zich naar vol vermogen te ontplooien en werken daarbij 

vanuit een antroposofische inspiratie. Dit betekent dat we uitgaan van de mogelijkheden, 

talenten en wensen van cliënten en rekening houden met zijn of haar beperking. 

 

Op de locatie Elivagar te Roggel, ontstaan meerdere vacatures voor de functie van:  

 

 

 

Begeleider 
24-28 uur per week 

 

 

 

Je werk kort samengevat:  

Je verzorgt en ondersteunt de cliënten in verschillende levensfasen, individueel en als 

groep in het woonhuis, in het werkgebied en/of vrije tijd. Je gaat uit van de 

mogelijkheden van de cliënt en ondersteunt hem of haar bij de beperking. Je draagt bij 

aan de totstandkoming en bijstelling van het individueel ondersteuningsplan van onze  

laag niveau cliënten.  

 

Wij zoeken collega’s die van aanpakken weten en een echte klik met onze cliënten 

hebben. 

 

Dit ga je doen:  

 Je levert een nuttige bijdrage aan de totstandkoming en aan de bijstelling van het 

ondersteuningsplan van cliënten. Je signaleert en rapporteert knelpunten in de 

zorgverlening en ondersteuning aan je collega’s. 

 Je ondersteunt je cliënten bij dagelijkse activiteiten en het oplossen van praktische 

problemen.  

 De diversiteit aan problematieken en ondersteuningsvragen van de cliënten maken 

deze functie bijzonder en uitdagend. 

 Met je talenten en competenties lever je een belangrijke bijdrage aan het team en 

zorg je ervoor dat collega’s op je kunnen bouwen.  

 

Dit verwachten wij van jou:  

 Je bent proactief en pakt je verantwoordelijkheid. 

 Minimaal een afgeronde zorggerichte opleiding op MBO niveau 3. 

 Werkervaring met cliënten met vraagstukken in onverstaanbaar gedrag, autistisch 

spectrum en psychiatrische vraagstukken. 

 Inzicht in en kennis van het methodisch handelen binnen het ondersteuningsproces. 

 Sociale vaardigheden zoals een respectvolle houding, balans tussen betrokkenheid en 

afstand, luistervaardigheid, inlevingsvermogen en het kunnen stimuleren en 

motiveren van cliënten. 

 Kennis van of affiniteit met de antroposofie. 

 

Wij bieden: 

 Een fijne werkplek en een enthousiast team. 

 Mogelijkheid voor een introductietraining antroposofie.  

 Doorgroeimogelijkheden naar andere functies.   

 

 

 



 

 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden: 

 De vacature is voor de duur van één jaar, bij gebleken geschiktheid wordt de 

arbeidsovereenkomst verlengd.  

 Het dienstrooster voor deze functie is wisselend van aard, houd ook rekening met het 

werken in de weekenden en op feestdagen. 

 Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. De functie is in  

salarisschaal 35 ingedeeld.  

 

Informatie en solliciteren: 

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Anita Manders, 

Teamcoördinator, tel. 0475-390520.  

 

Het overleggen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) maakt voor externe 

kandidaten onderdeel uit van de werving- en selectieprocedure. 

 

Algemene informatie over onze organisatie vind je op www.deseizoenen.org  

 

Solliciteer tot en met 24 mei 2017 door je uitgebreide motivatie en curriculum vitae te 

mailen naar MVries@deseizoenen.org We zien je sollicitatie graag tegemoet onder 

vermelding van ‘vacaturenummer EL-17-13’. 

http://www.deseizoenen.org/
mailto:MVries@deseizoenen.org

