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Wat ga je doen? 
Je gaat aan het werk op het prachtige Bronlaak terrein in Oploo. 

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! 

Onze antroposofische visie ondersteunt niet alleen de ontwikkeling 

van de mensen die in onze gemeenschap wonen en werken, maar ook 

de ontwikkeling van alle begeleiders. Ben je oplossingsgericht en wil 

je je talenten en creativiteit delen met anderen, dan willen we graag 

van je horen 

Werken in woonhuis De Eenhoorn 

Je gaat werken in het woonhuis De Eenhoorn waar zeven mensen 

wonen. Een groep  mensen die ervoor zorgen dat geen enkele dag 

hetzelfde is. Er is sprake van een heterogene samenstelling.            

Bronlaak|DeSeizoenen is op zoek naar collega’s die met passie en energie willen bijdragen     

aan onze woon - werkgemeenschap 

 

Begeleiders 
24-32 uur per week  -  De Eenhoorn (Oploo)  
 

                     
 

 



   

  2 

Dit vraagt van jou dat je goed kan schakelen tussen de verschillende 

programma’s, ontwikkelingsniveau’s en zorgvragen. Je biedt vanuit 

een begripvolle houding structuur en veiligheid, begeleiding in het 

dagelijkse leven en ondersteuning bij de verzorging. 

We zoeken iemand  die creatief kan denken en wil werken met 

zijn/haar handen en hart! 

Wat krijg je ervoor terug? 
 Intensief contact met buitengewone mensen. 

 Gevarieerd werk in een collegiale organisatie, waarvan je 

‘zorghart’ sneller gaat kloppen. 

 Marktconform salaris in schaal 40 (cao Gehandicaptenzorg), 

een vaste eindejaarsuitkering, vakantietoeslag en prettige 

overige arbeidsvoorwaarden. 

Wat breng je mee? 
Allereerst natuurlijk een passende opleiding op minimaal niveau drie 

en de wil en het talent om mensen met een verstandelijke beperking 

te begeleiden in hun welzijn en ontwikkeling. Voor de uitoefening 

van deze functie is het een pre als je affiniteit hebt met de ouder 

wordende mens en moeilijker verstaanbaar gedrag. 

Bronlaak in vogelvlucht 
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 cliënten. 

Interesse? Reageer direct 
Ben jij de allround zorgprofessional die we zoeken?                              

Richt dan vóór 20 september a.s. je motivatie en CV aan                

 PenO@careshared.nl  

Eerst meer info? Bel dan met Bebbie van de Laar, Clustermanager 

via  06 11 01 78 68. 

Acquisitie nemen wij niet in behandeling 

http://www.youtube.com/watch?v=e5PELfcuGcc
mailto:PenO@careshared.nl

