
 

 

 

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 Overkempe in Olst zijn we voor het Joseph Beuyshuis Vetkant op zoek naar 

een:    

 

 

Begeleider 
28 uur per week 

 
 

Doel van de functie: 

De begeleider verzorgt en ondersteunt de cliënten in verschillende levensfasen, individueel 

en als groep in het woonhuis, in het werkgebied en/of vrije tijd. De begeleider draagt bij 

aan de totstandkoming en bijstelling van het individueel ondersteuningsplan van de 

cliënten. Er wordt gewerkt volgens de triple-C methodiek. Het leefklimaat van het Joseph 

Beuyshuis Vetkant laat zich omschrijven als gestructureerd, voorspelbaar en veilig voor 

henzelf en anderen. Het gemiddelde niveau van de cliënten is laag, waarvan velen niet 

verbaal kunnen communiceren. Bij een aantal cliënten biedt de begeleider ook ADL zorg.  

 

Functiebeschrijving: 

 Het begeleiden, ondersteunen, stimuleren en motiveren van de cliënten als groep en 

individueel conform het ondersteunings- en signaleringsplan. 

 Het systematisch aanleren van vaardigheden en gedrag bij de cliënt. 

 Met een groep bewoners aan het werk gaan in een workhome-constructie. 

 Het doelgericht rapporteren en het methodisch werken. 

 Het toezien op de veiligheid en hygiëne van cliënt in en om zijn werk- en leefomgeving. 

 Het stimuleren van de onderlinge contacten tussen cliënten en bemiddelen bij 

conflicten tussen cliënten. 

 Het leveren van een bijdrage aan ontwikkeling van een goede woon- en werkomgeving 

in teamverband, richting de leidinggevende en richting de werkgebieden.  

 Je bent in staat om spanning en stress bij de cliënten te signaleren en biedt hiervoor 

een vaste structuur. 

 

Wij vragen: 

 Minimaal een zorggerichte opleiding op MBO niveau 3. 

 Werkervaring in een soortgelijke functie en met de doelgroep is vereist. 

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

 Zelfstandige werkhouding, evenwichtigheid en creativiteit in het omgaan met diverse  

begeleidingssituaties. 

 Sociale vaardigheden zoals een respectvolle houding, balans tussen betrokkenheid en 

afstand, kunnen omgaan met agressie, luistervaardigheid en uitstralen van rust in 

combinatie met geven van duidelijkheid. 

 Kennis van of affiniteit met de antroposofie.  

 

Wij bieden: 

 Een fijne werkplek in een enthousiast team. 

 Mogelijkheid tot aanvullende trainingen die relevant zijn voor de doelgroep. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden: 

 De aanstelling is in eerste instantie tijdelijk met een proeftijd van een maand. 

 De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. De functie is conform 

FWG in salarisschaal 35 ingedeeld. 

 

Informatie en solliciteren: 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Niek Olszanowski, 

ondersteuningsplanverantwoordelijke, telefoonnummer 0570-568635. 

 

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

 

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is onderdeel van de 

selectieprocedure. 

 

Je kunt t/m 18 augustus 2017 solliciteren door je motivatie plus cv te sturen naar 

NOlszanowski@deseizoenen.org onder vermelding van ‘vacaturenummer OK-17-27’. 

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

