
 

 

 

 

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. 

 

Binnen de locatie Bronlaak, in buitenhuis  “De Wieland” in Sint Anthonis, ontstaat per  

1 september a.s. een vacature voor een ondersteuningsplanverantwoordelijke. Binnen 

deze twee woonhuizen wonen 8 jong volwassenen met een verstandelijke beperking en 

gedragsproblemen.  

 

 

Ondersteuningsplanverantwoordelijke 
voor circa 24 uur per week 

 

 

Kern van de functie: 

De ondersteuningsplanverantwoordelijke (OPV-er) is in eerste instantie begeleider. De 

OPV-er schrijft het ondersteuningsplan van enkele cliënten in verschillende levensfasen 

onder verantwoordelijkheid van de orthopedagoog en stelt het ondersteuningsplan 

periodiek bij. De OPV-er coördineert en organiseert de zorgverlening aan en 

ondersteuning van de betreffende  cliënten, cliëntvolgend over de volle breedte van het 

zorgproces van wonen, werken en vrije tijd.  

 

De taken van de OPV-er: 

 Schrijft het ondersteuningsplan voor een aantal cliënten binnen wonen en werken 

onder verantwoording van de orthopedagoog.  

 Coördineert en organiseert de zorgverlening van de cliënten conform het 

ondersteuningsplan. 

 Begeleidt de cliënten in het werkgebied, woonhuis en bij vrije tijd. 

 Signaleert en rapporteert  knelpunten in de dagelijkse zorgverlening aan collega’s en 

teamcoördinator. 

 Onderhoudt de relatie met de cliënten, hun familie en wettelijk vertegenwoordigers. 

 Begeleidt nieuwe collega’s en stagiaires.   

 

Wij verwachten: 

 Een afgeronde zorgopleiding op niveau 4. 

 Relevante werkervaring met deze doelgroep in een soortgelijke functie. 

 Positie in kunnen nemen. 

 Oplossingsgericht kunnen werken. 

 Stevige persoonlijkheid; duidelijke communicatie, humor, coachende stijl. 

 Overzicht kunnen houden en in kunnen spelen op complexe vraagstukken. 

 Kennis van of affiniteit met de antroposofie. 

 Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid om ondersteuningsplannen en rapportages te 

schrijven. 

 

Wij bieden:  

 Een fijne werkplek en een enthousiast team. 

 Mogelijkheid voor een introductietraining antroposofie.  

 Interne ondersteuningsplantraining. 

 Mogelijkheid tot aanvullende trainingen welke relevant zijn voor de doelgroep. 

 



 

 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden: 

 De aanstelling is in eerste instantie voor één jaar met een proeftijd van een maand.  

 Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. De functie is conform 

  FWG in salarisschaal 40 ingedeeld. 

 

Informatie en solliciteren: 

Voor informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Lotte Wolff, 

circuitmanager, tel. 06-15894953. 

Algemene informatie over Bronlaak vind je op http://deseizoenen.org/bronlaak/ 

 

Het overleggen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van 

de selectieprocedure. 

 

Je kunt tot en met  21 augustus 2017 je sollicitatiebrief en CV mailen naar 

LWolff@deseizoenen.org onder vermelding van ‘vacaturenummer BL-17-28’.  

Op 24 augustus 2017 staan de gesprekken gepland.  
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