
 
 

 
Vacature In- en Extern V2023-12 

 
Wij zoeken per direct voor de Fraxinus Boven 
 

Groepsbegeleider 
(26 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 woon- 
en 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 Fraxinus Boven is een woonhuis op de 1e verdieping gevestigd en bestaat uit twee woningen voor 
elk vier bewoners. De bewoners hebben allen naast de gezamenlijke huiskamers een eigen 
appartement. De begeleider is wisselend  op de ene woning, of op de andere woning aanwezig en 
beschikbaar voor bewoners. 

 
De doelgroep 
De bewoners hebben een bepaalde mate van zelfredzaamheid en zijn in staat hun hulpvraag enige 
tijd uit te stellen De bewoners zijn redelijk zelfredzaam waar het de adl betreft. Echter vragen ze 
ondersteuning en een bepaalde nabijheid/ begeleiding bij zaken die ze ingewikkeld vinden. 
Door het leven in een groep is de dagelijkse vraag hoe leven we met elkaar samen, ondersteun je hen 
bij de sociale interacties en hoe de gezamenlijke taken dagelijks vorm krijgen.  
Het ervaren van eigen regie is belangrijk voor deze doelgroep. Bewoners maken eigen keuzes in 
afstemming met de begeleiding. De bewoners ondernemen veel met elkaar in groepjes of als geheel, 
met of zonder begeleiding. 

 
De kernopdracht  in deze functie 
De vorm van begeleiding wordt afgestemd op de individuele bewoner en op de interactie met het 
terrein en de antroposofische visie.   
De eigen regie van de bewoner is de rode draad in de begeleiding. De bewoners vragen een 
continuïteit in hun zorg waardoor zij veiligheid ervaren en zich kwetsbaar kunnen opstellen. De 
gesignaleerde hulpvraag die hieruit ontstaat wordt door de begeleiding vertaald op een 
gelijkwaardige manier tot een gezamenlijk handelen.  



 
 

Wat neem je mee? 

• Enthousiasme, assertief, zelfstandig, ondernemend, stimulerend, flexibel, empathisch. Je werkt 
alleen op het woonhuis maar je hebt dagelijks een overdracht met de opvolgend dienst/collega.  

• Je bent minimaal in het bezit van een relevante afgeronde zorggerichte MBO-opleiding niveau 3. 

• Je hebt de bereidheid te werken vanuit de (antroposofische) zorgvisie van OlmenEs en bent 
bereid hiervoor de interne opleiding te volgen. 

• Je bent in staat om een betrouwbare relatie met de cliënt op te bouwen, zodat de cliënt zich veilig 
en op zijn gemak voelt. 

• Je bent in staat op flexibele wijze situationeel te begeleiden, zodat de cliënt op een passende 
manier wordt geholpen en zich zo zelfstandig mogelijk kan ontwikkelen. 

• Vanuit de zorgvraag is het belangrijk dat je invulling kan geven aan: gelijkwaardigheid;  aansluiten 
bij hun belevingswereld; reflecteren op eigen handelen en de verborgen hulpvraag kan 
waarnemen. 

• Je kan solistisch werken, maar  je bent transparant in werkprocessen. 

• Je bent in staat actief een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het  team naar verdere 
zelforganisatie. 

• Je beschikt over goede communicatieve (schriftelijk en mondeling) en sociale vaardigheden en 
denkt in mogelijkheden. 
 

Wat biedt OlmenEs? 

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

• Werken in een zelforganiserend 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 
Het betreft 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 € 3009,00 bruto bij een fulltime dienstverband (FWG 35).  
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 Annita Boersma (annita.boersma@olmenes.nl), 
bereikbaar via telefoonnummer 0516-438100. 
 
Heb je interesse in deze functie dan kun je tot en met 29 maart 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 V2023-12.  
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De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 4 april ’s middags. 

 
Deze vacature wordt gelijktijdig in-en extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben bij gelijke 
geschiktheid voorrang. 


