
 

 

 

 

DE SEIZOENEN ZOEKT 

Gedragskundige 8 UUR PER WEEK 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DESEIZOENEN BESTAAT 

UIT 6 LOCATIES: 

• DE CORISBERG Heerlen 

• ELIVAGAR Roggel 

• GENNEP Eindhoven 

• BRONLAAK Oploo 

• VERDANDI Loenen-Zutphen 

• OVERKEMPE Olst 

deseizoenen.org 

Werken in de zorg is ontzettend leuk, maar 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 om draait. Daarnaast vindt DeSeizoenen het 
ook belangrijk dat jij je kunt ontwikkelen. Want ontwikkeling vinden we vanuit onze 
antroposofische visie voor iedereen belangrijk. 

 
Wat ga je doen als gedragskundige? 

Op de locatie Elivagar te Roggel ben je als gedragskundige eindverantwoordelijk voor 
het ondersteuningsplan en zet je heldere lijnen uit voor de begeleiding van cliënten 
op basis van je deskundigheid. Dit doe je samen de huidige gedragskundige voor 
circa 30 VG cliënten en 10 LVG cliënten. We werken vanuit de antroposofische 
inspiratie waarbij de waarden gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en tegenwoordigheid 
van geest centraal staan. Wij denken daarbij in mogelijkheden, niet in beperkingen! 

 
Wie ga je begeleiden? 

Je gaat intensief samenwerken met je collega en met verschillende teams, waarbij je 
een consulterende en verbindende rol hebt. Je draagt zorg voor de proces-
begeleiding rondom de zorg en je bent betrokken bij individuele casuïstiek en 
diagnostiek. Onze cliënten zijn heel verschillend en vragen een aanpak op maat.  

 

Wat bieden wij? 

• Bijzondere cliënten. Je hebt intensief contact met hen. 

• Een team met fijne collega’s! 

• Werk in een unieke organisatie! 

• Prettige arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Gehandicaptenzorg in salarisschaal  
FWG 65. 

 
Wat vragen wij van jou? 

Jij bent een gedragskundige, die het als een uitdaging ziet om met soms 
ingewikkelde cliënten om te gaan. Je hebt de WO opleiding orthopedagoog of 
psycholoog afgerond, je beschikt over de aantekening diagnostiek en je hebt 
werkervaring in de (L)VG. Ben je nog bezig met je opleiding en heb je affiniteit met 
onze doelgroep nodigen wij je ook uit te reageren.  

 

Interesse? Reageer dan! 

Enthousiast geworden? Dan nodigen wij je van harte uit om vóór 15 januari 2020 je 
motivatie en CV te richten aan werkenbij@deseizoenen.org.De eerste gesprekken 
vinden plaats op 20 januari in de middag. Heb je eerst nog vragen bel dan met 
locatiemanager Anita of gedragskundige Bas op 0475-390 520.  
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