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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 
leven: samen wonen, samen werken en samen leven. Wij denken 
in mogelijkheden, niet in beperkingen! 

    Kom jij ons inspireren? 
 

In een organisatie waar geen dag hetzelfde is heeft Bronlaak|DeSeizoenen ‘mooi werk’ voor een ervaren: 

  

Persoonlijk Begeleider 

28-32 uur - woonlocatie De Elsa (Oploo)  
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Woonlocatie De Elsa 
In woonhuis De Elsa wonen zes cliënten met een ernstige 
verstandelijke beperking. Naast deze beperking komen er bijkomende 
problematieken voor zoals: autisme, angststoornissen, 
gedragsproblemen en/of hechtingsproblematiek. Hierdoor vinden ze 
het soms moeilijk om de wereld om hen heen te begrijpen. Het 
merendeel van onze cliënten heeft behoefte aan een goede balans 
tussen passieve en actieve activiteiten. De nadruk in je 
werkzaamheden ligt zowel op begeleidende als verzorgende taken.  

Wat ga je doen? 
Als Persoonlijk Begeleider werk je mee in het team als Begeleider 
en bent daarnaast verantwoordelijk voor het ondersteuningsplan. Je 
bent de spil in het team die de zorginhoud bewaakt voor cliënten. 
Je bent een belangrijke schakel tussen gedragskundigen, collega’s 
en ouders/wettelijk vertegenwoordigers.  

We zoeken daarom een ‘stevige’ en ervaren zorgprofessional die 
creatief denkt, de begeleidingsstijl aanpast op de situatie en 
oplossingsgericht handelt. Ervaring met meerzorg is een pre. 

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 45 (cao Gehandicaptenzorg), 
een vaste eindejaarsuitkering, vakantietoeslag en prettige 
overige arbeidsvoorwaarden. 

Wat breng je mee? 
Een passende opleiding op HBO-niveau 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 psychiatrie doelgroep. Voor een goede uitoefening van de 
functie is het een pre als je kracht ligt in het omgaan met 
complex en moeilijk verstaanbaar gedrag.  
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Wie zijn wij? 
Wil je Bronlaak|DeSeizoenen alvast in vogelvlucht beleven voordat je 
reageert, check dan www.youtube.com/watch?v=e5PELfcuGcc  

Interesse? Reageer direct 
Enthousiast geworden? Richt dan vóór 28 oktober a.s. je motivatie 
en CV per mail aan PenO@careshared.nl. 

Eerst meer info, neem dan contact op met Peter van der Eijk, 
Clustermanager, via  06 83 22 61 33. 

 

www.deseizoenen.org 

Acquisitie nemen wij niet in behandeling 

http://www.youtube.com/watch?v=e5PELfcuGcc
http://www.deseizoenen.org/

