
 
 

 
Vacature In- en Extern V2022-42 

 
Wij zoeken per oktober 2022 meerdere 

 
(aspirant) BBL-ers niveau 4 

28 uur per week 

 
Overweeg jij een carrière switch naar de gehandicaptenzorg? Of heb je al ervaring, maar nu nog een 
diploma? Dan biedt het BBL-leertraject van OlmenEs je de mogelijkheid om een gediplomeerde 
zorgprofessional te worden! 
 
Met de BBL-opleiding van OlmenEs leer je terwijl je werkt. Je gaat 1 dag in de week naar het 
antroposofische scholingsinstituut Scillz te Zeist of een ander opleidingsinstituut in de regio. 
Daarnaast werk je 24 uur in één van de woonhuizen van OlmenEs. 
 
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 woon- 
en werkgemeenschap, waarin ‘het gewone leven’ de boventoon voert, vindt professionele 
begeleiding en behandeling plaats.  
 
Zorgvisie 
OlmenEs verleent zorg op basis van een antroposofische zorgvisie, belangrijke kernwaarden zijn; 
gelijkwaardigheid, respectvolle benadering, verbinding en ontwikkeling. Niet een beperking, maar de 
mogelijkheden staan centraal. Deze kernwaarden zijn in alle facetten van de organisatie herkenbaar.  
 
De kernopdracht in deze functie 
De eerste vier maanden werk je als aspirant leerling. In deze maanden ervaar je het werken met onze 
bewoners/doelgroep en draai je mee in het ritme van de groep.  
 
Na deze 4 maanden heb je een goed beeld gekregen van het werken als begeleider bij OlmenEs. Dit 
is het moment dat je beslist of je volmondig ja kunt zetten tegen een functie bij OlmenEs. Bij 
wederzijdse enthousiasme ga je de mooie uitdaging aan en start je in februari als leerling met je 
opleiding.  
 
 
Wat neem je mee? 

• MBO werk- en denkniveau 4. 

• Je bent bereid je te verdiepen in sociaal therapie en te werken vanuit de (antroposofische) 
zorgvisie. Hiervoor ga je een opleiding bij Scillz volgen. Loopt je BBL-traject niet via Scillz dan is 
er en aanvullende training voor de antroposofische visie. 

• Je bent minimaal 27 jaar, vanwege de instroomvoorwaarde vanuit Scillz. Bij een ander 
opleidingsinstituut vervalt deze minimumleeftijd. 



 
 

• Je bent in staat actief een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jou, je team en de 
organisatie. 

• Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden en denkt in mogelijkheden. 

• Je bent leergierig en in staat het systematisch werken snel eigen te maken. 

• Je staat stevig in je schoenen, hebt een empathisch vermogen waarmee je tijdens je leertraject 
leert om met complexe zorgvraag om te kunnen gaan.   

• Je hebt een open, stimulerende en flexibele werkhouding, waarbij observeren en signaleren van 
belang is. 

 
Wat biedt OlmenEs? 

• Een prettige en inspirerende werkomgeving, waar ruimte is voor eigen initiatief en 
persoonlijke ontwikkeling. 

• Een contract van 28 uur per week, waarvan je tijdens schoolweken 4 uur voor school mag 
gebruiken. 

• Een betaalde opleiding met baangarantie. 

• Auto van OlmenEs om naar het opleidingsinstituut Scillz in Zeist te reizen of reiskostenvergoeding 
conform CAO bij een ander opleidingstraject. 

• De mogelijkheid om deel te nemen aan een rijk cultureel leven voor zowel bewoners als 
medewerkers. 

• Een prachtige werkomgeving, in de bossen van Appelscha. 

• Kinderopvang op het terrein. 

• Werk waar je trots op kunt zijn! 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Het betreft een functie gedurende de opleiding met baangarantie na het behalen van je diploma. De 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. Het salaris bedraagt - afhankelijk van 
ervaring - maximaal € 2.801,- bruto bij een fulltime dienstverband (FWG 30), zowel voor aspirant als 
voor leerling.  
Voordat we tot aanstelling overgaan vragen we twee referenties op. Bij aanstelling is het 
overhandigen van een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht. 
 
Informatie en reactie 
Het uitgebreide BBL-beleid kun je opvragen via hr@olmenes.nl. Voor meer informatie over de functie 
kun je ook contact opnemen met Amke Tolsma, bereikbaar via telefoonnummer 0516-438100. 
 
Heb je interesse in deze functie dan kun je tot en met 5 september 2022 op deze vacature 
solliciteren door je sollicitatiebrief met motivatie en CV te mailen naar hr@olmenes.nl t.a.v. Amke 
Tolsma onder vermelding van vacaturenummer V2022-042 
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de 2e week van september. Het is prettig als je daarmee in 
je agenda alvast rekening kunt houden. 
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