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Werken in de zorg is ontzettend leuk, maar 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 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 Begeleider? 
Als begeleider ondersteun en verzorg je de cliënten. 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! 

DeSeizoenen zoekt meerdere:  

Begeleiders 
16-32  uur per week  

Overkempe -Joseph Beuyshuis Vetkant & Kaspar Hauserhuis (Olst) 
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Wie ga je begeleiden?  

In het Joseph Beuyshuis Vetkant en het Kaspar Hauserhuis wonen unieke cliënten. 
Er wordt gewerkt volgens de Triple-C methodiek. Het leefklimaat van het Joseph 
Beuyshuis laat zich omschrijven als gestructureerd, voorspelbaar en veilig voor 
henzelf en anderen. Het gemiddelde niveau van de cliënten is laag, waarvan velen 
niet verbaal kunnen communiceren. Bij een aantal cliënten bied je als begeleider 
ook ADL zorg. Het Kaspar Hauserhuis is gesplitst in twee woondelen. De 
bewoners zijn heel verschillend en vragen een aanpak op maat. Dit varieert van 
richting geven en uitnodigen, tot aan ruimte geven.  
 

Wat bieden wij? 
- Bijzondere cliënten. Je hebt intensief contact met hen. 
- Een team met fijne collega’s! 
- Werk in een unieke organisatie!  

Wat vragen wij van jou? 
Jij bent een begeleider, die het als een uitdaging ziet om met 
soms ingewikkelde bewoners om te gaan. Een begeleider die zeer 
goed in staat is om af te stemmen op de menselijke behoeften 
van deze bewoners. 

Interesse? Reageer dan! 
Wil jij de cliënten van het Joseph Beuyshuis Vetkant en het Kaspar 
Hauserhuis beter leren kennen? Dan nodigen wij je van harte uit 
om vóór 27 mei 2019 je interesse kenbaar te maken. De 
gesprekken vinden plaats op woensdag 29 mei 2019. 
 
Joep Tulp, Teamcoördinator, ziet je motivatie en curriculum vitae 
graag tegemoet op e-mail adres jtulp@deseizoenen.org.  
  
Wil je eerst meer informatie, dan kun je met Joep bellen op 
telefoonnummer 06 – 57 88 73 85.  

Ben je benieuwd naar de visie van onze organisatie? Kijk dan voor 
meer informatie op http://deseizoenen.org/overkempe 

  

 

 
“Voor de cliënten zijn wij, de 
begeleiders, hun basis. Wij zijn 
hun veiligheid, dat is goed om 
te beseffen. 
 
Toen ik hier net werkte, zou ik 
een cliënt gaan begeleiden. Hij 
sprak niet, maar reageerde heel 
afwerend op me, bijna explosief. 
Hij voelde zich niet veilig bij 
me, dat bleek uit alles. Toen 
heeft iemand anders de zorg 
op zich genomen,  
tot ik zijn vertrouwen  
had gewonnen.  
 
Na zo’n anderhalve maand 
liepen we in de tuin en ineens 
pakte hij mijn hand. ‘Nu gaan 
we beginnen’, wist ik. De band 
wordt steeds sterker.” 
 
www.wateenvak.nl  
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