
 

Overkempe zoekt een 

Begeleider Team Groen 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 Team Groen?  

Vanuit jouw expertise en de zorgvisie van Overkempe/DeSeizoenen begeleid je 

cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking bij verschillende 

werkprocessen bij Team Groen. Je werkzaamheden zijn wisselend en ook 

afhankelijk van het seizoen. De ene dag verricht je werkzaamheden op het gebied 

van onderhoud van het terrein. De andere dag verzorg je het vee, zoals onze 

schapen en koeien of werk je op het land in de groenteteelt. Onze tuinderij is 

gebaseerd op biologisch dynamische landbouw. 

 

Wat bieden wij?  

Een uitdagende functie in een inspirerende en door 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 40. 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 

kennis van dier en groen. Kennis en ervaring met Warmonderhof is een pré 

(biodynamische landbouw) evenals een relevante opleiding binnen Zorg en 

Welzijn. 

 

Interesse in deze vacature?  

Dan nodigen wij je van harte uit om vóór 16 mei 2021 je interesse kenbaar te 

maken. Clustermanager Ina Hooijer  ziet je motivatie en C.V. graag tegemoet op 

werkenbij@deseizoenen.org o.v.v. “Begeleider Team Groen OK”. 

 

Wil je eerst meer informatie voordat je gaat solliciteren, neem dan contact op met  

Ageeth Knoop (tel. 06 – 31 03 61 04). 


