
 

 

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 Overkempe te Olst is binnen het woonhuis Kaspar Hauser een vacature 

ontstaan voor een: 

 

 

Ondersteuningsplanverantwoordelijke  
28 uur per week 

 

 

Doel van de functie: 

De ondersteuningsplanverantwoordelijke (opv-er) schrijft het ondersteuningsplan van 

een aantal zorgvragers onder de verantwoordelijkheid van de orthopedagoog en stelt het 

ondersteuningsplan periodiek bij. De opv-er coördineert en organiseert de zorg- en 

dienstverlening van de cliënt over de volle breedte van het zorgproces van wonen, 

werken en vrije tijd. De opv-er is ook begeleider. Daarbij verzorg en ondersteun je de 

cliënten in verschillende levensfasen, individueel en als groep in het woonhuis, in het 

werkgebied en/of vrije tijd. Hierbij ga je uit van de mogelijkheden van de cliënt en 

ondersteun je deze bij zijn beperkingen.  

 

Functiebeschrijving: 

 Het opstellen van het ondersteuningsplan voor een aantal cliënten binnen de afdeling 

wonen en werken, onder verantwoording van de orthopedagoog. 

 Het coördineren van de zorgverlening van de cliënten binnen wonen en werken. 

 Het formuleren van adviezen en voorstellen als antwoord op de zorg- en 

dienstverleningsvragen met betrekking tot het ondersteuningsplan. 

 Het toezien op de kwaliteit en continuïteit van de geleverde zorg. 

 Het stimuleren, instrueren en adviseren van collega’s omtrent het nakomen van de 

afspraken uit het ondersteuningsplan. 

 Het signaleren en rapporteren van knelpunten in de dagelijkse zorgverlening aan 

collega’s en teamleider. 

 Het onderhouden van de relatie met de cliënten, hun familie en wettelijk 

vertegenwoordigers. 

 Het begeleiden van de cliënten en stimuleren van de zelfredzaamheid. 

 Een bijdrage leveren aan het culturele en religieuze leven en aan het antroposofische, 

ontwikkelingsgerichte karakter van de zorgverlening en ondersteuning. 

 Het begeleiden van nieuwe collega’s en stagiaires. 

 

Wij vragen: 

 Een zorggerichte opleiding op MBO niveau 4 of SPH opleiding. 

 Werkervaring in een soortgelijke functie is een pré. 

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

 Zelfstandige werkhouding en creativiteit in het omgaan met diverse  

begeleidingssituaties. 

 Sociale vaardigheden zoals een respectvolle houding, balans tussen betrokkenheid en 

afstand, kunnen omgaan met agressie, luistervaardigheid, inlevingsvermogen en het 

kunnen stimuleren en motiveren van cliënten. 

 Kennis van of affiniteit met de antroposofie. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wij bieden: 

 Een fijne werkplek in een team dat aan de opbouw werkt. 

 Mogelijkheid tot aanvullende trainingen welke 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 in 

salarisschaal 40 ingedeeld.  

 

Informatie en solliciteren: 

Voor meer informatie over de functie kun je t/m 17 aug. contact opnemen met Ageeth 

Knoop Teamcoördinator, telefoonnummer 06–31036104. Vanaf 18 augustus kan er 

contact opgenomen worden met Ina Hooijer Teamcoördinator, telefoonnummer 06-

55685436. 

 

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

 

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is voor externe kandidaten 

onderdeel van de selectieprocedure. 
 

Je kunt t/m 25 augustus 2017 solliciteren door je motivatie plus cv te sturen naar 

Jtulp@deseizoenen.org onder vermelding van ‘vacaturenummer OK-17-28’. 

 

De gesprekken vinden plaats in week 36. 

  

 

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

