Vacature In- en Extern V2021-03g
Wij zoeken per direct voor de Prunus een

Persoonlijk Begeleider (28 uur per week)
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.
Het woonhuis
De Prunus is een woonhuis met 13 bewoners, die verdeeld zijn over twee groepen. Een aantal van
hen is rolstoel afhankelijk. Belangrijk deel van de begeleiding is gericht op de adl. Je komt in een
dynamisch team waarin de leeftijd en ervaring van de medewerkers varieert.
In het team is behoefte aan collega’s die een bindende factor kunnen zijn.
De kernopdracht in deze functie
Als persoonlijk begeleider ben je, samen met de groepsbegeleider, 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 de bewoners te
ondersteunen in hun ontwikkeling en bij het vergroten van hun 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?
OlmenEs
• biedt een prettige en inspirerende werkomgeving waar ruimte is voor eigen initiatief en
persoonlijke ontwikkeling
• biedt ondersteuning op het gebied van trainingen zoals fysieke weerbaarheid, antroposofische
achtergronden.
• werkt met zelforganiserende teams waarbij je volop ruimte hebt om mee te praten en mee te
denken over de verdere ontwikkeling van het team. Daarnaast bieden orthopedagoog en
clusterhoofd ondersteuning bij het uitoefenen van jouw functie;
• biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan een rijk cultureel leven voor zowel bewoners als
medewerkers;
• is gelegen in een prachtige natuurlijke omgeving;
• heeft kinderopvang op het terrein;
• biedt werk waar je trots op kunt zijn

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke functies voor een jaar met kans op met uitzicht op een vast dienstverband.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. Het salaris bedraagt - afhankelijk
van ervaring - maximaal € 2.993,- bruto bij een fulltime dienstverband (FWG 40).
Voordat we tot aanstelling overgaan vragen we twee referenties op. 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 Joey Osinga, bereikbaar via telefoonnummer 0516438100.
Heb je interesse in deze functie dan kun je tot en met 30 november 2021 op deze vacature
solliciteren door je sollicitatiebrief met motivatie en CV te mailen naar hr@olmenes.nl t.a.v. Joey
Osinga onder vermelding van vacaturenummer V2021-03g
Deze vacature wordt gelijktijdig in-en extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben bij gelijke
geschiktheid voorrang.

