
 

 

 

 

Bronlaak zoekt  

Begeleider   24-32 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 

Ben jij onze nieuwe begeleider met hart voor bewoners? 

 

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. 
 
Zwaan 

Jouw nieuwe job is in De Zwaan, een woning die je midden op ons bosrijke terrein vindt. 

Hier woont een groep mensen, die het soms wat lastig vinden om de wereld te begrijpen. 

We bieden een warm en gezellig thuis, waar ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. 

We hebben een vast dagritme, waarin we samen een kop koffie drinken, eten en samen 

zijn. We vieren alle jaarfeesten samen en genieten van de verschillende seizoenen van 

de natuur.  

 
Jouw nieuwe job 

Als begeleider in De Zwaan voel je een uitdaging. Je gaat tot het gaatje om hen een fijn 
en veilig thuis te geven. Je hebt een groot hart voor de bewoners en wilt hier graag vorm 
aan geven. Je bent creatief in het vinden van passende activiteiten voor de bewoners 
binnen de bestaande dagstructuur. Dit doe je niet alleen, je werkt samen met een 
enthousiast team. Ook de dagelijkse verzorging van onze bewoners is een onderdeel van 
je werkzaamheden. 
 
Jij ziet een uitdaging in het leren kennen van onze bewoners. Je deinst niet snel terug 

als het gedrag soms lastig te lezen is, maar bent vindingrijk in het omgaan met complexe 
situaties. Je kennis over hechtingsproblematiek, autisme en moeilijk verstaanbaar gedrag 
helpt jou hierbij. Een geintje op z’n tijd houdt het luchtig, zowel met bewoners als met je 
collega’s. Je weet hoe je een gezellige sfeer kunt maken en houden. Je bent pro-actief 
en doet graag dat stapje extra.  
 
Wij bieden een uitdagende functie met fijne arbeidsvoorwaarden, waaronder een 

passend salaris CAO GHZ 40 en een vaste eindejaarsuitkering. We vinden persoonlijke 

ontwikkeling belangrijk en investeren graag in opleiding van onze mensen. De 

inspirerende groene omgeving waarin Bronlaak ligt, krijg je er bovendien gratis bij!   

 

Meer weten? 

Wanneer je interesse hebt, bel dan gerust eens met Jackelien Vink op 06-2381 9951 
voor meer informatie. Je mag je sollicitatie voor 21 mei 2021 sturen naar 

werkenbij@deseizoenen.org onder vermelding van Begeleider De Zwaan. De eerste 

gesprekken staan gepland op woensdag 26 mei 2021. 

 

mailto:werkenbij@deseizoenen.org

