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TOE AAN EEN NIEUWE UITDAGENDE STAP IN DE ZORG? 

Wat ga je doen? 
Je gaat aan het werk op het prachtige terrein van Overkempe. Onze cliënten delen hun 
talenten en beperkingen met elkaar in het dagelijkse leven: samen wonen, samen werken 
en samen leven vanuit de antroposofische mensvisie. Wij denken in mogelijkheden, niet 
in beperkingen!  

Begeleider Complexe Zorg?  

Vanuit jouw expertise en de zorgvisie van Overkempe|DeSeizoenen begeleid je cliënten 
met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking met complexe problematiek.  

DeSeizoenen zoekt meerdere:  

Ervaren Begeleiders Complexe Zorg 

20-32  uur per week  

Overkempe Joseph Beuyshuis Hoed en Vetkant (Olst) 
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Verder lever je een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van een 
ontwikkelingsgericht ondersteuningsplan en stemt dit af met diverse disciplines. 
Ook onderhoud je het sociale netwerk van cliënten. 
 
Je reeds opgedane ervaring binnen je vak pas je toe in een begeleidende c.q. 
coachende rol richting collega’s. 
 

Wat bieden wij? 
- Bijzondere cliënten. Je hebt intensief contact met hen. 
- Een team met fijne collega’s! 
- Werk in een unieke organisatie!  
- Een marktconform salaris (FWG 40-45 CAO Gehandicaptenzorg) 
- Ontwikkelingsmogelijkheden 

Wat vragen wij van jou? 
Je hebt het talent om mensen met een verstandelijke beperking te 
begeleiden in hun welzijn en ontwikkeling.  
Hiervoor beschik je over coachende vaardigheden en kennis van 
gedragsregulering en verzorging.  
Belangrijk is dat je ruime ervaring hebt met complexe zorg en dat je 
stevig in je schoenen staat.  
Er wordt een beroep gedaan op jouw vitaliteit, deskundigheid en 
creativiteit.  

Interesse? Reageer dan! 
Wij nodigen je van harte uit om vóór 16 september 2019 je interesse 
kenbaar te maken. De gesprekken vinden plaats op woensdag         
18 september 2019 tussen 09:30 uur en 15:30 uur, houd deze datum vrij 
in je agenda! 

Joep Tulp, Clustermanager, ziet je motivatie en curriculum vitae graag 
tegemoet op e-mail adres jtulp@deseizoenen.org.  
Wil je eerst meer informatie, dan kun je contact opnemen met Joep op 
telefoonnummer 06 – 5788 7385.  

Ben je benieuwd naar onze visie? Kijk voor informatie op 
http://deseizoenen.org/overkempe       

                                                                  
Onze vlogs vind je op YouTube van DeSeizoenen https://youtu.be/js35XB368cw 

“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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