
 

Overkempe zoekt een 

Persoonlijk Begeleider 24-28 uur p/w
 
 

 

 

Overkempe in Olst helpt 136 
volwassenen met een 
verstandelijke beperking om 
zich naar vol vermogen te 
ontplooien. We zijn een 
hechte cultuur-, woon- en 
werkgemeenschap waar 
iedereen ertoe doet. 

Bewoners en medewerkers 
ontwikkelen zich door elkaar 
te ontmoeten in samen leven, 
samen wonen en samen 
werken. 

Met oog voor ieders talent en 
uitdaging bieden we een 
zinvolle invulling van de dag. 
Terwijl het ritme van de 
seizoenen onze 
werkzaamheden bepaalt.

 

 

Wat ga je doen als begeleider?  

Het Zuster Smoldershuis is gesplitst in 3 woonhuizen met in totaal 18 bewoners. 
Binnen ieder woonhuis wonen 6 bewoners. De bewoners zijn heel verschillend en 
vragen een aanpak op maat met specifieke aandacht voor het ouder worden. 
Als begeleider begeleid en/of verzorg je cliënten met een (intensieve) begeleiding- 
en/of zorgvraag. Je werkt op basis van het ondersteuningsplan en levert een 
bijdrage aan het op- en bijstellen van het ondersteuningsplan. We werken vanuit 
onze drie kernwaarden: gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en tegenwoordigheid 
van geest. Wij denken daarbij in mogelijkheden, niet in beperkingen! De Triple-C 
als methodiek vult dat heel mooi aan!  

 

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 en wij investeren 
in jouw persoonlijke ontwikkeling. De functie is conform CAO GHZ ingeschaald in 
FWG 45. Verder bieden we je goede arbeidsvoorwaarden waaronder een 
eindejaarsuikering. 
  

Wat vragen wij van jou?  

Je hebt het talent om mensen met een verstandelijke beperking te begeleiden in 
hun welzijn en ontwikkeling. Hiervoor beschik je over coachende vaardigheden en 
sta je stevig in je schoenen. Een relevante opleiding binnen Zorg en Welzijn op 
minimaal niveau 4. Ervaring met Triple C is een pré. 
 

Interesse in deze vacature?  

Dan nodigen wij je van harte uit om je interesse kenbaar te maken voor 15 juni 
a.s. Clustermanager Ina Hooijer  ziet je motivatie en C.V. graag tegemoet op 
werkenbij@deseizoenen.org o.v.v. “PB  Waterkant” Overkempe.  
Wil je eerst meer informatie voordat je gaat solliciteren, neem dan contact op met 
Ina Hooijer (06 – 55 68 54 36) 


