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Werken in de zorg: het is leuk werk, maar het is ook hard werken. 

Dat beseffen we. We vragen veel van onze medewerkers. Maar je 

krijgt er ook veel voor terug. Allereerst tevreden cliënten! Want 

dat is waar het werk om draait. Daarnaast vindt DeSeizoenen het 

belangrijk dat jij je kunt ontwikkelen. Want ontwikkeling vinden 

we vanuit onze antroposofische visie voor iedereen belangrijk.  

Wat ga je doen als OPV-er 
Als Ondersteuningsplanverantwoordelijke (OPV-er) ben je 

verantwoordelijk voor het schrijven en de uitvoering van de 

ondersteuningsplannen. Je ondersteunt de cliënten in hun dagelijks 

leven. Als OPV-er ben je een belangrijke schakel tussen 

orthopedagoog en het team van begeleiders.   

Wie ga je begeleiden? 
Je gaat werken in een vrijstaand huis, de Villa, in  het prachtige 

Genneper Park. In het dagelijkse leven delen onze cliënten hun 

talenten en beperkingen met elkaar: samen wonen, samen werken 

en samen leven. Je ondersteunt de cliënten met een variatie aan 

ondersteuningsvragen.  

DeSeizoenen zoekt een:  

Ondersteuningsplanverantwoordelijke 
 

Circa 22 uur per week 

Locatie Eindhoven 
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Er wonen momenteel vier jongvolwassenen in de Villa en er is 

plek voor nog een vijfde bewoner waar we op dit moment mee in 

gesprek zijn. Drie cliënten hebben de indicatie voor beschermd 

wonen en één cliënt heeft een WLZ indicatie.  

De bewoners van de Villa zijn zelfstandig en hebben veelal een 

vraag op het gebied van planning, psychische vraagstukken en 

bijvoorbeeld vrijetijdsinvulling/relatie. Als OPV-er heb je   

veelvuldig contact met de wettelijke vertegenwoordigers.  

 

Je werkt zelfstandig op de Villa, over  het algemeen van 16.00 uur 

tot 21.30 uur op doordeweekse dagen en in de weekenden vanaf 

15.00 uur tot ± 21.30 uur. Daarnaast verwachten wij ook dat je 

meewerkt in het rooster van de slaapdiensten, dit is 3 keer per 

maand, dan ben je ook op afroep beschikbaar voor de 4 huizen van 

onze gemeenschap.  

 

Als OPV-er krijg je extra uren voor de administratie. 

 

Wij denken binnen onze gemeenschap in mogelijkheden, niet in 

beperkingen! De kernwaarden tegenwoordigheid van geest, 

gelijkwaardigheid en dienstbaarheid zijn dan ook onze pijlers en 

voelbaar en zichtbaar in deze gemeenschap.  

Wat bieden wij? 
 Je hebt intensief contact met vier en mogelijk straks vijf 

van onze cliënten 

 Een klein zelfstandig team 

 Een prachtige werkomgeving! 

 Werk in een bijzondere organisatie, waar je zelf met trots 

en met energie een onderdeel van bent 

 Kleinschaligheid en korte lijnen; we doen het samen!  

Het eerste jaar begeleiden wij je. Want wij willen graag dat je je 

thuis voelt en dat je onze visie op zorg gaat omarmen. Daarom 

bieden wij een introductieprogramma waarin je verder kennis 

maakt met de antroposofische zorg en methodiek waar wij mee 

werken. De locatiemanager geeft je coaching waar nodig. Teams 

krijgen ook alle kansen om zichzelf te ontwikkelen en zelf-

organiserend te zijn.  

Wat vragen wij van jou? 
- een passende opleiding op minimaal MBO 4 niveau zorg 

en welzijn of HBO niveau sociale studies 

- enkele jaren ervaring in het werken met mensen met 

psychiatrische problematieken (autisme, ADHD) 
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- de wil en het talent om de cliënten te begeleiden in hun 

welzijn en ontwikkeling 

- tevens ben je spontaan, in het bezit van een gezonde dosis 

humor en sta je stevig in je schoenen!  

Interesse? Reageer dan! 
Wil jij ons beter leren kennen? Dan nodigen wij je van harte uit 

om vóór 1 mei 2018 je interesse kenbaar te maken. 

Locatiemanager Carin van Bommel ziet je  motivatie en 

curriculum vitae graag tegemoet op e-mail adres 

CvanBommel@deseizoenen.org 

 

Wil je eerst meer informatie, dan kun je met Carin bellen van 

maandag t/m donderdag op telefoonnummer 06-21211691. De 

eerste gesprekken vinden plaats op 7 en 8 mei 2018 in de middag. 

Ben je benieuwd naar de visie van onze organisatie? Kijk dan op 

onze website www.deseizoenen.org.    

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

