
 

 

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: 

Als OPV-er ben je verantwoordelijk voor het schrijven en de uitvoering van het 

ondersteuningsplan van een cliënt. Daarnaast ondersteun en verzorg je de cliënten in 

hun dagelijkse leven. We werken vanuit de antroposofische inspiratie waarbij de waarden 

gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest centraal staan. Wij 

denken daarbij in mogelijkheden, niet in beperkingen! 

 

Wij vragen: 

De opleiding (zorgopleiding niveau 4), wil en het talent om mensen met een 

verstandelijke beperking gelukkig te maken! 

 

Wij bieden: 

 Een team met fijne collega’s! 

 Een prachtige werkomgeving! 

 Werk in een unieke organisatie!  

 

In het eerste jaar begeleiden wij je, zodat je je thuis gaat voelen en onze visie op zorg 

gaat omarmen. Wij bieden een introductieprogramma waarin je verder kennis maakt met 

de antroposofische zorg en methodiek waar wij mee werken. De teamcoördinator geeft je 

coaching waar nodig. Teams krijgen ook alle kansen om zichzelf te ontwikkelen en 

zelfredzaam te zijn.  

 

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 contact opnemen met Joep Tulp 

(Teamcoördinator), op telefoonnummer 06 – 57 88 73 85. 

 

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 5 november 2017 solliciteren door je motivatie plus cv te sturen naar 

Jtulp@deseizoenen.org onder vermelding van ‘vacaturenummer OK-17-34’. 

 

 

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

