
   

  1 

Werken in de zorg is leuk werk, maar het is ook hard weken. Je 
krijgt er enorm veel voor terug. Allereerst tevreden cliënten! Want 
dat is waar het werk om draait. Daarnaast vindt DeSeizoenen het 
vanuit haar antroposofische visie belangrijk dat jij je ontwikkelt. 

Waar ga je werken? 
Je gaat aan de slag op het prachtige Bronlaak terrein. Hier delen 
cliënten hun talenten en beperkingen met elkaar in het dagelijkse  

 

     Een unieke werkplek! 
Samen leven en werken op het Veerhuis Bakhuys 

 Ben jij een harde werker, met een groot zorghart en passie voor koken en bakken?  
Dan hebben wij een unieke werkplek waar jij jouw talenten kunt bundelen. We gaan graag  
met je in gesprek om te horen waarom jij de collega bent waar wij naar op zoek zijn.  
  

Begeleider 
24-28 uur  (Oploo)      
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leven: samen wonen, samen werken en samen leven. Wij denken 
in mogelijkheden, niet in beperkingen! 

Veerhuis Bakhuys 
Veerhuis Bakhuys is een belevingsgericht combinatiehuis van 
logeren, wonen en werken.  

Wat ga je doen? 
Je gaat aan het werk op een dynamische groep met MCG cliënten. 
Je biedt hen begeleiding zodat het leven overzichtelijker wordt. 

We zoeken een ervaren zorgcollega die creatief denkt, de 
begeleidingsstijl aanpast op de situatie en oplossingsgericht handelt.  

Wat krijg je ervoor terug? 
 200 mooie cliënten! Je hebt intensief contact met een aantal 

daarvan; 

 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? 
Een passende en gerichte opleiding op minimaal MBO-niveau drie 
en de wil en het talent om mensen met een verstandelijke 
beperking te begeleiden in hun welzijn en ontwikkeling. Je beschikt 
verder over kennis en ervaring met de MCG-doelgroep.  

Wie zijn wij? 
Wil je Bronlaak|DeSeizoenen alvast in vogelvlucht beleven voordat je 
reageert, check dan www.youtube.com/watch?v=e5PELfcuGcc  

http://www.youtube.com/watch?v=e5PELfcuGcc
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Interesse? Reageer direct 
Enthousiast geworden? Mail dan vóór 28 oktober a.s. je motivatie 
en CV aan PenO@careshared.nl. De kennismakingsgesprekken 
staan gepland op dinsdag 29 oktober a.s. 

Eerst meer info, neem dan contact op met één van de collega’s 
van het Veerhuis Bakhuys, via  (0485) 38 86 22. 

 

www.deseizoenen.org 

Acquisitie nemen wij niet in behandeling 

http://www.deseizoenen.org/

