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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 ontwikkelt. Ontwikkeling vinden we vanuit 

onze antroposofische visie belangrijk voor iedereen. 

Je gaat aan het werk op het prachtige Bronlaak terrein. Onze 

cliënten delen hun talenten en beperkingen met elkaar in het 

dagelijkse leven: samen wonen, samen werken en samen leven. 

Wij denken in mogelijkheden, niet in beperkingen! 

Wat ga je doen? 
Je gaat intensief samenwerken met verschillende disciplines, 

waarbij jij een consulterende en verbindende rol hebt richting 

verschillende teams. Je bent eindverantwoordelijk voor het 

ondersteuningsplan van de cliënt en je zet heldere lijnen uit voor 

het begeleiden van de cliënten op basis van je deskundigheid.      

Je draagt zorg voor de procesbegeleiding rondom de (meer) zorg 

en bent betrokken bij individuele casuïstiek, diagnostiek en 

eventuele behandeling.  

DeSeizoenen heeft boeiend werk voor een inspirerende:  

Gedragskundige 
16 tot 24 uur per week  

Bronlaak (Oploo)  
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Tevens maak je deel uit van het locatieteam van Bronlaak 

bestaande uit clustermanagers en locatiedirecteur.  

Wij bieden je: 
 200 mooie cliënten! Je hebt intensief contact met een 

aantal daarvan.  

 Gevarieerd werk dat er toe doet in een prachtige, 

sfeervolle omgeving; 

 Werk in een bijzondere organisatie, waar je ‘zorghart’ 

sneller van gaat kloppen; 

 Marktconform salaris, schaal 65 (C.A.O.-

Gehandicaptenzorg), een vaste eindejaarsuitkering, 

vakantietoeslag en prettige overige arbeidsvoorwaarden. 

Wat vragen wij van jou? 
Een passende opleiding op WO-niveau als orthopedagoog of 

psycholoog aangevuld met de aantekening diagnostiek en 

soortgelijke werkervaring . Verder ben je een zelfstandige 

professional die de verbinding aangaat met de teams en open staat 

voor onze antroposofische mensvisie. 

Je bent deskundig op inhoud en proces en weet een mooie 

combinatie te leggen tussen het inhoudelijke zorgproces en de 

bedrijfsbelangen van Bronlaak.  

Kortom, we zoeken een ‘allround expert’ die kundig handelt en 

adviseert. 

Maak kennis met DeSeizoenen! 
Wil je Bronlaak | DeSeizoenen alvast in vogelvlucht beleven 

voordat je reageert, check dan 

www.youtube.com/watch?v=e5PELfcuGcc  
 

Als je het leuk vindt, kun je een kijkje komen nemen, een 

wandeling maken op het Bronlaak terrein, zien wat er te koop is in  

Winkel Bronlaak (geopend op doordeweekse dagen), of een 

drankje drinken op zaterdag- of zondagmiddag in het Dorpscafé 

‘Wando’ van Bronlaak dat gerund wordt door onze bewoners.  

Meer info? Neem dan contact op met Celine Belderok, Senior  

Gedragskundige, via  06-11951691 (bereikbaar tot en met      

19 juli a.s.) of Hanneke Kuijpers, Gedragskundige, via                 

 06-29349795. 

http://www.youtube.com/watch?v=e5PELfcuGcc
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Interesse? Reageer snel! 
Wil jij ons beter leren kennen? Dan nodigen wij je van harte uit 

om zo snel mogelijk, maar uiterlijk 11 augustus 2019 je 

interesse kenbaar te maken. We zien je motivatie en curriculum 

vitae graag tegemoet op e-mail adres PenO@careshared.nl  

De eerste gespreksronde is gepland op maandag 19 augustus a.s. 

vóór de middag. 

www.deseizoenen.org 

 

Acquisitie nemen wij niet in behandeling 

mailto:PenO@careshared.nl
http://www.deseizoenen.org/

