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Werken in de zorg is ontzettend leuk en ook hard werken. Dat beseffen we!     
We vragen veel van onze medewerkers waarbij je er ook veel voor terug krijgt. 
Allereerst tevreden cliënten! Want dat is waar het om draait. Daarnaast vindt 
DeSeizoenen het ook belangrijk dat jij je kunt ontwikkelen. Want ontwikkeling 
vinden we vanuit onze antroposofische visie voor iedereen belangrijk.  

Wat ga je doen als orthopedagoog? 
Je gaat intensief samenwerken met verschillende disciplines, waarbij jij een 
consulterende en verbindende rol hebt richting verschillende teams. Daarnaast ben 
je eindverantwoordelijk voor het ondersteuningsplan, het eventuele behandelplan van 
de cliënt en zet je de lijnen uit voor het begeleiden van de cliënten op basis van 
je deskundigheid. Contact met betrokken ouders en wettelijk vertegenwoordigers 
behoort ook tot je takenpakket. Je draagt zorg voor de procesbegeleiding rondom 
de (meer) zorg en bent betrokken bij individuele casuïstiek, diagnostiek en 
eventuele behandeling.  

DeSeizoenen zoekt een: 

Orthopedagoog 
± 24 - 32 uur per week  

Overkempe (Olst) 
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Voor wie ga jij je inzetten?  

Binnen Overkempe wonen 136 cliënten. Onze zorg richt zich op de begeleiding van 
volwassen mensen met een verstandelijke handicap. Als orthopedagoog ondersteun 
je de cliënt om zich naar volle vermogen te ontplooien. We werken vanuit een 
antroposofische inspiratie en gebruiken hierbij de triple-C methodiek. Dat betekent 
dat we uitgaan van de gezonde kant van het individu en ons richten op diens 
mogelijkheden, talenten en wensen. Op basis daarvan werken we aan de 
beperkingen die de individuele ontwikkeling in de weg staan. 
 

Wat bieden wij? 
- 136 bijzondere cliënten.  
- Een locatie met fijne en hardwerkende collega’s! 
- Werk in een unieke organisatie!  
- Een passend salaris in FWG 65 conform CAO Gehandicaptenzorg. 

Wat vragen wij van jou? 
Een passende wetenschappelijke opleiding en minimaal 4 jaar relevante 
werkervaring. Daarnaast heb je de wil en het talent om mensen met een 
verstandelijke beperking te ondersteunen in hun ontwikkeling en het helpen creëren 
van een betekenisvol leven voor de cliënten. 
 

Interesse? Reageer dan! 
Wil jij de cliënten van de locatie Overkempe beter leren kennen? Dan nodigen wij 
je van harte uit om vóór 4 april 2019 je interesse kenbaar te maken.  
Ronald van Aalten (locatiemanager) ziet je motivatie en curriculum vitae graag 
tegemoet op e-mailadres: Receptie.Overkempe@caresharedservices.nl   
 
Wil je eerst meer informatie, dan kun je bellen met Ronald op 0570 – 568 600. 
 
Ben je benieuwd naar de visie van onze organisatie? Kijk dan voor meer 
informatie op http://deseizoenen.org/overkempe   
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