
 

 

 

 

DeSeizoenen helpt mensen met een ontwikkelingsstoornis zich naar vol vermogen te 

ontplooien. We werken vanuit een antroposofische inspiratie. Dat betekent dat we uit gaan 

van de gezonde kant van het individu en ons richten op diens mogelijkheden, talenten en 

wensen. Op basis daarvan werken we aan de beperkingen die de individuele ontwikkeling in 

de weg staan.  

 

Binnen de locatie Bronlaak te Oploo zoeken wij een:  

 

Vrijwilliger tuinman 
 
Wij zijn 5 leuke bewoners, die met begeleiding wonen in een buitenhuis in St Anthonis. Wij 

kunnen veel zelf, als je zegt wat en hoe we het kunnen doen. Wij nemen ook pauzes om 

samen wat te drinken. Ben jij iemand die dit aanspreekt dan zijn wij op zoek naar jou.  

 

Doel van de functie: 

 Schoonhouden van de tuin rondom woonhuis; De Zevensprong in St Anthonis 

Taken: 

 In overleg met de begeleider van het woonhuis, Schoffelen, wieden, gras maaien 

vegen en soms planten. 

 Werkt op basis van afgesproken richtlijnen.  

 

Wij vragen:  

 Een enthousiaste vrijwilliger die van tuinieren houdt  

 Affiniteit met onze doelgroep heeft. 

 Een empatisch vermogen heeft. 

 Iemand die respect heeft voor de antroposofie.  

                                                                                                                   

Wij bieden:                                               

 Een fijne werkplek waar ontmoeting hoog in het vaandel staat. 

 Een enthousiast en betrokken team. 

 Dankbare cliënten 

 

Werktijden: 

 In avonduren en in het weekend. 

 

Arbeidsvoorwaarden: 

Wij bieden een reiskostenvergoeding van € 0,29 per kilometer. Tevens heeft u de 

mogelijkheid om deel te nemen aan de personeelsvereniging van Bronlaak. 

 

Informatie en solliciteren: 

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Toos Brienen (Coördinator 

Vrije Tijd en Vrijwilligers), telefoonnummer 0485 – 388953  Je motivatie kunt je  sturen naar 

tbrienen@deseizoenen.org  

 

Algemene informatie over onze organisatie vindt u op www.deseizoenen.org.  

 

 

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt voor externe kandidaten 

onderdeel uit van de procedure. 
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