
 

 

 

 

BRONLAAK ZOEKT 

Begeleider  18-28 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 jou als medewerker, maar je krijgt er ook veel voor terug. Tevreden 
cliënten, dat is waar het bij ons 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 begeleider? 

Als ervaren en zelfstandige begeleider begeleid en verzorg je bewoners. We werken 
vanuit de antroposofische inspiratie waarbij de waarden gelijkwaardigheid, 
dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest centraal staan. Daarbij denken wij in 
mogelijkheden, niet in beperkingen! 

 
Wie ga je begeleiden? 

Je gaat aan het werk op het prachtige Bronlaak terrein in Oploo - woonhuis ‘Helias’. 

Samen met je collega’s ben je dagelijks verantwoordelijk voor een dynamische groep 
vol diversiteit. De groep bestaat uit jong volwassenen met een ernstige verstandelijke 
beperking, psychiatrische problematiek en een complexe ondersteuningsvraag. Zij 
vinden het moeilijk de wereld om zich heen te begrijpen. Je reikt hen een voorspelbaar 
dagprogramma en structuur aan waardoor het leven overzichtelijker wordt. De nadruk 
in je werkzaamheden ligt zowel op begeleidende als verzorgende taken. 

 
Wat bieden wij? 

Een uitdagende functie in een inspirerende en waarden gedreven organisatie. Een 
verantwoordelijke functie waarin je veel verschillende talenten kwijt kunt en die je ook 
de mogelijkheid biedt voor persoonlijke ontwikkeling. Je treft een fijne werksfeer en 
betrokken collega’s in een prachtige werkomgeving. De functie is conform CAO GHZ 
ingeschaald in FWG 40. Verder bieden we je goede arbeidsvoorwaarden waaronder 
een vaste eindejaarsuikering. 

 

Wat vragen wij van jou? 

Je hebt het talent om mensen met en verstandelijke beperking te begeleiden in hun 
welzijn en ontwikkeling. Je bent in staat je begeleidingsstijl aan te passen op het 
individu. Belangrijk is dat je beschikt over ervaring met complexe begeleiding en zorg 
en dat je stevig in je schoenen staat. Je hebt een relevante opleiding binnen Zorg en 
Welzijn minimaal niveau 4. 

 

Meer info 

Wil jij DeSeizoenen|Bronlaak vast in vogelvlucht beleven voordat je reageert, check 
dan www.youtube.com/watch?v=e5PELfcuGcc   

Voor meer info kun je vanaf 25 februari a.s. contact opnemen met Peter van der Eijk, 
Clustermanager,  via tel. 06 83 22 61 33. 
 

Interesse? Reageer dan! 

Enthousiast geworden? Richt dan vóór 26 februari a.s. je motivatie en CV aan 
werkenbij@deseizoenen.org. Kennismakingsgesprekken vinden plaats op 5 maart 

a.s. 
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