
 

 

 

 

Bronlaak zoekt twee 

Begeleiders   20-32 UUR PER WEEK 

 
 

DESEIZOENEN BESTAAT UIT WOON- EN 

WERKGEMEENSCHAPPEN VOOR 

MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE 

BEPERKING.  

 

ELKE DAG BIEDEN RUIM 1.000 

MEDEWERKERS BEGELEIDING, 

VERZORGING EN ONDERSTEUNING AAN 

600 CLIENTEN MET EEN 

VERSTANDELIJKE BEPERKING. 

 

ONZE WOON-WERKGEMEENSCHAPPEN 

VORMEN EEN HECHTE PLEK WAAR 

IEDEREEN ERTOE DOET. OP BASIS VAN 

ONZE ANTROPOSOFISCHE MENSVISIE 

BEVORDEREN WE HET WELZIJN 

EN DE ONTWIKKELING VAN ONZE 

CLIËNTEN EN MEDEWERKERS. WIJ 

GELOVEN DAT ELK MENS UNIEKE 

MOGELIJKHEDEN HEEFT. 

 

DE GEZAMENLIJKHEID IS VOELBAAR 

OP DE LOCATIES EN DAAR ZIJN WE 

TROTS OP. 

 

 

 

 

 

 

 
DESEIZOENEN BESTAAT 

UIT 6 LOCATIES: 

• DE CORISBERG Heerlen 

• ELIVAGAR Roggel 

• GENNEP Eindhoven 

• BRONLAAK Oploo 

• VERDANDI Loenen-Zutphen 

• OVERKEMPE Olst 

deseizoenen.org 

Bronlaak 

Midden in de bossen bij Oploo vind je onze gemeenschap Bronlaak. Hier wonen en 
werken zo’n 200 bewoners. Overdag serveren ze bijvoorbeeld koffie in de lunchroom, 
produceren ze kachelhout in de natuur, maken ze vazen en schalen in de potterij en 
wieden ze het onkruid in de tuinderij. Elke bewoner werkt op z’n eigen niveau, volgens 
een vast dagritme. 

 

Tuinderij de Kiem 

Je nieuwe job op ons prachtige werkgebied Tuinderij de Kiem. Dit is het oudste 
werkgebied van Bronlaak en is ooit opgezet om Bronlaak, als gemeenschap, te kunnen 
voorzien van voedsel. Bronlaak is sinds het begin van haar bestaan steeds gegroeid en 
de tuinderij groeide al die jaren mee. De oppervlakte, het aantal gewassen en het aantal 
medewerkers groeiden samen met Bronlaak om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. 
Bij Tuinderij de Kiem werken bewoners van de locatie Bronlaak, iedere bewoner heeft 
zijn eigen vraag en begeleidingsstijl. Voor enkele bewoners is er intensieve zorg nodig. 

 

Jouw nieuwe baan 

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.  
 
Jij steekt graag je handen uit de mouwen en bent een harde werker. Je bent enthousiast 

en kan je liefde voor het vak over brengen aan bewoners en collega’s. Je kunt omgaan 
met bewoners met een intensieve zorgvraag. Je hebt bij voorkeur ervaring en een 
opleiding in de (biologisch-dynamische) tuinbouw, of je bent bereid deze opleiding te 
volgen. Je hebt affiniteit met de antroposofie en talent om mensen met een verstandelijke 
beperking te begeleiden in hun welzijn en ontwikkeling. Hiervoor beschik je over 
coachende vaardigheden en een relevante opleiding binnen Zorg en Welzijn op minimaal 
niveau 3 of 4.  
 
Wij bieden een uitdagende functie met fijne arbeidsvoorwaarden, waaronder een 

passend salaris (FWG35/40, CAO GHZ) en een vaste eindejaarsuitkering. We vinden 
persoonlijke ontwikkeling belangrijk en investeren graag in opleiding van onze mensen. 
Een contract voor onbepaalde tijd is bespreekbaar. De inspirerende groene omgeving 
waarin Bronlaak ligt, krijg je er bovendien gratis bij!  
.  
Meer info 

Voor meer info kun je contact opnemen met Lotte Wolff, via tel. 06-1589 4953.           
 
Interesse? Reageer dan! 

Enthousiast geworden? Richt dan uiterlijk 16 maart a.s. je motivatie en CV onder 
vermelding van ‘Begeleider Kiem‘ aan werkenbij@deseizoenen.org. 
De gesprekken vinden plaats op 23 en 25 maart 2021. Deze vacature wordt opengesteld 
voor zowel interne als externe kandidaten. 
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