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Begeleider     24-32 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 belangrijk 

dat jij je kunt ontwikkelen. Want ontwikkeling vinden we vanuit onze antroposofische 

visie voor iedereen belangrijk. 

 

Wil jij werk maken van een bijzondere ondersteuningsvraag? 

Je gaat werken in het woonhuis De Eenhoorn waar zeven cliënten wonen. Een groep  

mensen die ervoor zorgen dat geen enkele dag hetzelfde is. Er is sprake van een 

heterogene samenstelling. Dit vraagt van jou dat je goed kan schakelen tussen de 

verschillende programma’s, ontwikkelingsniveaus en zorgvragen. Je biedt vanuit een 

begripvolle houding structuur en veiligheid, begeleiding in het dagelijkse leven en 

ondersteuning bij de verzorging. We zoeken iemand  die creatief kan denken en wil 

werken met zijn/haar handen en hart! 

 

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!  Als begeleider is het van belang dat je 

zelfstandig, creatief en signalerend handelt. Dit veronderstelt dat je beschikt over een 

dosis geduld/tact, overtuigingskracht en jezelf inzet voor ‘zorg in het werk’. Verder 

signaleer en rapporteer je knelpunten in de dagelijkse zorgverlening aan collega’s. 

 

Wat bieden wij? 

 ‘mooi en gevarieerd werk’ met een grote onderlinge betrokkenheid; 

 bevalt de samenwerking wederzijds, zijn de contractvooruitzichten goed;  

 werk in een unieke bosrijke werkomgeving met fijne collega’s; 

 goede verdiensten (schaal 40 CAO GHZ), een vaste eindejaarsuitkering en 

prettige overige arbeidsvoorwaarden. 

 

Wat vragen wij van jou? 

 minimaal een afgeronde opleiding niveau 3 - Zorg en Welzijn of gelijkwaardig; 

 kennis, ervaring en affiniteit met de doelgroep; 

 een zelfstandige, mensgerichte begeleidingsstijl die je aanpast op de situatie. 

 

Meer info? 

Wil jij DeSeizoenen|Bronlaak in vogelvlucht beleven voordat je reageert, check dan 

www.youtube.com/watch?v=BjDUsL2wH-Q. Voor meer info kun je contact 

opnemen met Bebbie van de Laar (Clustermanager), via tel. 06 11 01 78 68. 

 

Interesse? Reageer dan! 

Enthousiast geworden? Richt dan uiterlijk 1 juni  a.s. je motivatie en CV onder 
vermelding van ‘Begeleider Eenhoorn’ aan werkenbij@deseizoenen.org 
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