
 
 

 

Vacature in- en extern 2022-55 
Assistent werkplaatsleider voor 18 uur per week 

(Overige uren in overleg) 
 

OlmenEs zoek met ingang van 1 september voor individuele begeleiding een assistent 
werkplaatsleider (m/v)  
 

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 medewerkersbeleid, de managementstijl, 
besturingsfilosofie en de positionering van OlmenEs in de maatschappelijke omgeving. 
 
De werkplek 
De medewerker verricht bij aanvang van de functie diverse buitenwerkzaamheden 
(seizoensgebonden) met 2 bewoners vanuit de werkplaats Lonicera en in de middagen met 1 
bewoonster in de groentetuin. Deze bewoners ontvangen begeleiding vanuit de inzet van meerzorg. 
Op een later tijdstip kan de werkplek en de werkzaamheden wisselen en ben je mogelijk ook elders 
inzetbaar.  
 

De kernopdracht in deze functie. 
Binnen de sociaal-therapie vormt werk een elementair onderdeel van het leven en de ontwikkeling 
van elk mens. Werken versterkt je eigenwaarde en maakt je bewust van de behoeften van anderen 
voor wie je het werk verricht.  
Begeleiding is gericht op het aanbieden van werkzaamheden waar de bewoners hun deel aan 
bijdragen en het aanbrengen en behouden van de structuur door de dag heen.   
 

Wat neem je mee? 

• Je bent minimaal in het bezit van een relevante zorggerichte MBO-opleiding niveau 3 en hebt 
enkele jaren werkervaring met mensen met een verstandelijke beperking.  

• Je hebt affiniteit/kennis/ervaring met het verrichten van werkzaamheden buiten en binnen de 
werkplaats en hebt inzicht en ervaring met de daar gebruikte processen, materialen en 
gereedschappen.  

• Je beschikt over tact, geduld, overtuigingskracht en invoelend vermogen om de bewoner te 
ondersteunen in haar ontwikkeling en bij het vergroten van haar autonomie. 



 
 

• Je hebt ervaring met het omgaan met complexe zorgvragen op het gebied van gedrag en je weet 
professioneel om te gaan met (verbale) agressie. 

• Je bent een stevige persoonlijkheid met een open, stimulerende en flexibele werkhouding, die 
grenzen kan stellen zonder weerstand op te roepen. 

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

• Je past de kennis van de sociaaltherapie toe in het begeleidingsproces van de bewoner. 

• Je hebt overzicht en kunt rust bieden (voorspelbaar, consequent, stevig in je schoenen staan). 

• Je kunt goed samenwerken en overleggen met je collega’s 

• Je hebt initiatief kracht. 
 

 
Wat biedt OlmenEs? 

OlmenEs 

• biedt een prettige en inspirerende werkomgeving waar ruimte is voor eigen initiatief en 
persoonlijke ontwikkeling; 

• werkt met zelforganiserende teams waarbij je volop ruimte hebt om mee te praten en mee te 
denken over de verdere ontwikkeling van het team; 

• biedt 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 functie voor 18 uur per week. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO 
Gehandicaptenzorg. Het salaris bedraagt - afhankelijk van ervaring - maximaal  
€ 3.009,- 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 bij de afdeling P&O via hr@olmenes.nl. Voor 
meer informatie over de functie kun je ook contact opnemen met Bea Veldhuis en of Lammie 
Winters te bereiken via 0516-438100 
 
Als je interesse hebt 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. 
Sollicitatie Werkleider Individuele begeleiding onder vermelding van vacaturenummer 2022-55. 
 
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben bij gelijke 
geschiktheid voorrang. 
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