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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 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! De Triple-C als methodiek vult dat heel mooi aan! 
Wie ga je begeleiden?  

In het Anton van Alphen de Veerhuis wonen in totaal 10 cliënten. De cliënten zijn 
zeer verschillend en vragen een aanpak op maat met specifieke aandacht voor 
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trauma, sensorische informatieverwerking (SI) en het ouder worden. Er wordt 
gewerkt volgens de Triple-C methodiek.  
 

Wat bieden wij? 
- 10 bijzondere cliënten.  
- Een dienstverband voor de periode van augustus 2019 tot mei 2020.  
- Een locatie met fijne en hardwerkende collega’s! 
- Werk in een unieke organisatie!  

Wat vragen wij van jou? 
De opleiding, de wil, de kennis en het talent om mensen met een intensieve 
zorgvraag zowel fysiek als gedragsmatig te kunnen ondersteunen en begeleiden in 
hun ontwikkeling.  

Interesse? Reageer dan! 
Wil jij de cliënten van het Anton van Alphen de Veerhuis beter leren kennen? Dan 
nodigen wij je van harte uit om vóór 26 juli 2019 je interesse kenbaar te maken.  
Erik Steneker (clustermanager) ziet je motivatie en curriculum vitae graag tegemoet 
op e-mailadres: ESteneker@deseizoenen.org  
 
Wil je eerst meer informatie, dan kun je tot 19 juli 2019 bellen met Ageeth Knoop 
(clustermanager), op tel. 06 – 31 03 61 04 en vanaf 22 juli 2019 met Erik 
Steneker op tel. 06 – 46 14 49 16. 
 
Ben je benieuwd naar de visie van onze organisatie? Kijk dan voor meer 
informatie op http://deseizoenen.org/overkempe   
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