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Werken in de zorg: het is leuk werk, maar het is ook hard werken. En 

je krijgt er enorm veel voor terug. Allereerst tevreden cliënten! Want 

dat is waar het werk om draait. Daarnaast vindt De Seizoenen het 

belangrijk dat jij je ontwikkelt. Maar dat vinden we vanuit onze 

antroposofische visie belangrijk voor iedereen.  

Wat ga je doen? 
Je gaat aan de slag op het prachtige Overkempe  in Olst. 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! 

De Waterkant 

Je gaat aan het werk in woonhuis De Waterkant op een dynamische 

groep waar zes volwassenen wonen met een verstandelijke 

beperking. Je ondersteunt onze ouder wordende cliënten met een 

verzorging en ondersteuningsvraag. Met name het verzorgende 

aspect is voor jou een uitdaging waarin je meedenkt en handelt.  

 

DeSeizoenen|Overkempe in Olst heeft boeiend werk voor een verzorgend ingestelde: 

  

Begeleider          
24-28 uur per week - woonhuis De Waterkant   
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Wat krijg je ervoor terug? 
 200 mooie cliënten met ieder hun eigen verhaal! Je hebt intensief 

contact met een 6 tal daarvan. 

 Gevarieerd werk in een bijzondere organisatie, waar je ‘zorghart’ 

echt sneller van gaat kloppen. 

 Werken in een team en op een locatie waarbij de onderlinge 

betrokkenheid groot is. 

 Marktconform salaris in schaal 40 (cao Gehandicaptenzorg), een 

vaste eindejaarsuitkering, vakantietoeslag en prettige overige 

secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Wat vragen wij van jou? 
• Inhoud willen en kunnen geven aan onze  antroposofische visie.  

• Minimaal een afgeronde opleiding Verzorgende IG- GHZ, 

Verpleging of gelijkwaardig.  

• Relevante werkervaring en/of affiniteit met de doelgroep is een 

pré.  

• Leergierig karakter, enthousiaste werkhouding en beschikken 

over een hoge mate van zelfreflectie. 

• Je denkt vanuit mogelijkheden en niet vanuit onmogelijkheden.  

• Je bent vasthoudend, in staat om zelfstandig te werken met een 

no-nonsense mentaliteit.  

Kom kennis maken 
Wil jij DeSeizoenen  | Overkempe alvast in vogelvlucht beleven 

voordat je reageert, check dan https://youtu.be/js35XB368cw 
 

Als je het leuk vindt  kun je een wandeling maken op het Overkempe 

terrein in Olst om te zien waar je komt te werken en wat er te koop is 

in onze Boerderijwinkel (geopend op doordeweekse dagen). 

Interesse? Reageer direct 
Ben jij de zorgprofessional die we zoeken? Richt dan vóór                

16 september a.s. je motivatie en CV aan 

ESteneker@deseizoenen.org 

 

Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met Erik Steneker 

(clustermanager) op tel. 06 – 46 14 49 16. 

 

 

www.deseizoenen.org 

 

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld! 

https://youtu.be/js35XB368cw
mailto:ESteneker@deseizoenen.org
http://www.deseizoenen.org/

