Vacature In- en Extern V2022-57

Wij zijn Jurgen, Martin, Bastiaan en Willem en we wonen op de Corylus bij OlmenEs

Wij zoeken een

Persoonlijk begeleider
28 uur

Ben jij de pb-er die ons wil begeleiden door de dag? Geen dag is hetzelfde. Geef jij ons houvast en
voorspelbaarheid en wil jij er voor ons zijn? Met de afwisseling die jij hebt in jouw baan, zorg je
iedere dag voor een nieuwe stap in ons leven. Kleine stapjes voor jou zijn grote stappen voor ons. En
we zijn trots op elke stap die we maken. Wij zoeken iemand die ons begrijpt, die kijkt naar wie wij zijn
en wat wij nodig hebben in ons dagelijks leven.
Samen met de gedragsdeskundige denk je na over welke begeleiding wij nodig hebben. Jij helpt ons
als we vragen hebben en je helpt ons met het onderhouden van contact met onze familie. Onze
familie kan ook terecht bij jou met vragen over de zorg die wij krijgen.
Wat is er zo leuk en uitdagend aan ons?
• Jurgen heeft het nodig dat je interesse toont. Hij is in het begin heel gesloten, trekt zich wat
terug. Als hij je wat beter kent en je hebt zijn vertrouwen gewonnen dan zoekt hij je op en
maakt hij je deelgenoot van zijn leven. Hij gaat jou dan bijvoorbeeld vragen stellen en foto’s
laten zien. Jurgen gaat op dinsdagmiddag naar de fitness. Jij blijft op de groep.

•

•

•

Martin heeft het nodig dat je hem ziet en hoort, hij wil graag kunnen zijn wie hij is. Hij is vaak
een beetje op zichzelf en vindt het heel leuk om samen met jou in zijn tuintje te werken. Met
Martin kun je heel gezellig kletsen bij een kopje koffie met een koekje. Martin kan zelfstandig
naar het dorp om een boodschapje te doen. Hij gaat dinsdagmiddag naar de fitness. Jij blijft
op de groep.
Bastiaan is een vrolijke man, die veel duidelijkheid en structuur nodig heeft, anders krijgt hij
stress. Hij houdt van muziek luisteren op zijn slaapkamer. Hij vindt bijna elke activiteit leuk
om met zijn begeleider te doen. Op dinsdagavond gaat hij naar volksdansen. Op donderdag
gaat hij paardrijden. Jij blijft op de groep.
Willem heeft voorspelbaarheid nodig. Als er iets onverwachtst gebeurt, kan hij soms een
corrigerende tik uitdelen. Hij houdt van grapjes maken en zelfbedachte liedjes zingen. Soms
maakt hij liedjes over de begeleider en dan mag je meezingen. Willem gaat op donderdag
stijldansen. Jij blijft op de groep.

Bedenk jij klusjes zoals de tafel dekken, auto wassen of een cake bakken, dan helpen we jou
daarmee. We houden allemaal van wandelen. Het initiatief ligt echter bij jou.
Ben jij degene die bij ons past? Kom dan alsjeblieft bij ons werken!
De organisatie
OlmenEs is een woon- en werkgemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke beperking.
OlmenEs heeft de ervaring en overtuiging dat het leven in een veilige en vertrouwde gemeenschap
voorziet in de behoefte van de bewoners. Juist de samenhang in wonen, werken, culturele en
vrijetijdsactiviteiten maakt OlmenEs bijzonder en onderscheidend. Binnen de setting van de woonen werkgemeenschap, waarin ‘het gewone leven’ de boventoon voert, vindt professionele
begeleiding en behandeling plaats. Op dit moment is OlmenEs volop in ontwikkeling teneinde de
teams zelf organiserend te laten functioneren conform de visie en het beleid van OlmenEs.
Zorgvisie
OlmenEs verleent zorg op basis van een antroposofische zorgvisie en werkt vanuit de kernmotieven
ontwikkeling en verbinding. Deze zijn in alle facetten van de organisatie herkenbaar. Naast de
zorgvisie zijn deze kernmotieven ook terug te vinden in het mede-werkersbeleid, de
managementstijl, besturingsfilosofie en de positionering van OlmenEs in de maatschappelijke
omgeving.
- Dat we werken vanuit wederkerigheid
- Dat we samen met jou ontwikkelen, dus wij leren van jou en jij van ons.
- Dat we samen deelnemen aan het rijke culturele leven.
- Dat we onze werkdag starten met de gehele gemeenschap
Het woonhuis
De Corylus is een woonhuis met 19 bewoners tussen de 20 en 80 jaar verdeeld over drie
woonkamers. De vacature is binnen groep 1 waar naast Bastiaan, Jurgen, Martin en Willem nog 3
andere mannen wonen. Allen hebben zij baat bij rust, regelmaat en voorspelbaarheid. Het ritme van
OlmenEs, zoals de jaarfeesten en rituelen, zijn belangrijk.
Als begeleider moet je oog hebben voor de details in signalen die bewoners in het non-verbale
afgeven. Je ondertitelt wat je doet. Humor wordt ingezet in de ondersteuning, zoals eenvoudige
taalgrapjes en bewust iets geks inbrengen sluit goed bij de bewoners aan.

De kernopdracht in deze functie
Als persoonlijk begeleider ben je, samen met de groepsbegeleiders, verantwoordelijk voor de
dagelijkse zorg en begeleiding van bewoners met een verstandelijke beperking en psychiatrische
problematiek. Je ondersteunt hen bij het vinden van hun eigen ontwikkelingsweg vanuit de
antroposofische mensvisie en daaruit ontwikkelde methodieken.
Als persoonlijk begeleider ben je verantwoordelijk voor het opstellen, evalueren en bijstellen van het
zorgplan voor bewoners volgens richtlijnen van de orthopedagoog. Je stimuleert de overige
teamleden in de uitvoering van het zorgplan. Je coördineert de zorg rondom de aan jou toegewezen
bewoners en bent aanspreekpunt voor hun ouders/vertegenwoordigers.
Wat neem je mee?
• Je bent minimaal in het bezit van een relevante afgeronde zorggerichte MBO opleiding niveau
4.
• Je hebt de bereidheid te werken vanuit de (antroposofische) zorgvisie van OlmenEs en bent
hiervoor bereid een interne opleiding te volgen.
• Je beschikt over tact, geduld, overtuigingskracht en invoelend vermogen om bewoners te
ondersteunen in hun ontwikkeling en bij het vergroten van hum autonomie.
• Je hebt ervaring met het omgaan met complexe zorgvragen. Je weet professioneel om te gaan
met verbale en fysieke agressie.
• Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden en denkt in mogelijkheden.
• Je hebt een open, stimulerende en flexibele werkhouding, waarbij observeren en signaleren van
belang is.
• Je kan zowel zelfstandig als samenwerken en kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van
het team naar verdere zelforganisatie.
Wat biedt OlmenEs?
• Een prettige en inspirerende werkomgeving waar ruimte is voor eigen initiatief en
persoonlijke ontwikkeling.
• Werken in een zelf organiserend team, waarbij je volop ruimte hebt om mee te praten en mee
te denken over de verdere ontwikkeling van het team.
• Mogelijkheid om je te ontwikkelen door middel van het volgen van cursussen en/of
opleidingen.
• Mogelijkheid om deel te nemen aan een rijk cultureel leven voor zowel bewoners als
medewerkers.
• Een prachtige werkomgeving, middenin de natuur.
• Kinderopvang op het terrein.
• Werk waar je trots op kunt zijn.
Arbeidsvoorwaarden
In eerste instantie betreft het een tijdelijke functie voor een jaar met uitzicht op een vast
dienstverband, maar als blijkt dat er een goede klik is, kan het vaste dienstverband eerder worden
aangeboden. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. Het salaris bedraagt afhankelijk van ervaring - maximaal € 3.154,- bruto bij een fulltime dienstverband (FWG 40).
Voordat we tot aanstelling overgaan, vragen we twee referenties op en zal een deel van de dienst
meekijken onderdeel zijn van de procedure. Bij aanstelling is het overhandigen van een Verklaring
Omtrent Gedrag verplicht.
Informatie en reactie

Een uitgebreide functiebeschrijving kun je opvragen via hr@olmenes.nl. Voor meer informatie over
de functie kun je ook contact opnemen met Annita Boersma (clusterhoofd) bereikbaar via
telefoonnummer 0516-438100.
Heb je interesse in deze functie dan kun je tot en met 31 december 2022 op deze vacature solliciteren
door je sollicitatiebrief met motivatie en CV te mailen naar hr@olmenes.nl t.a.v. Annita Boersma
onder vermelding van vacaturenummer V2022-57
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben bij gelijke
geschiktheid voorrang.

