
 

 

 
 
 
 

 

Welkom bij de Okkernoot! 
 

Een organisatie waar liefde en respect  
voor mensen met een verstandelijke beperking  

het hart van de organisatie vormen 

Wij zoeken jou! 
Vanaf januari 2023 zijn wij op zoek naar een begeleider bij team Buitenhuizen voor 24 uur per week. 
 
Wie zijn wij? 
De Okkernoot in Schoondijke (West-Zeeuws-Vlaanderen) biedt een thuis aan ongeveer 65 volwassenen, 
jong of oud, met als dominante grondslag een verstandelijke beperking die een indicatie hebben voor 
begeleiding uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Team Buitenhuizen biedt in regio Schoondijke zorg op 
maat aan mensen die vanuit de Wlz en Wmo ondersteuning bij wonen kunnen gebruiken. Er wordt zorg 
en ondersteuning geboden op basis van vaste contactmomenten die worden gepland in looproutes. 
Begeleiding is doordeweeks aanwezig tussen 9.00 en 21.00 en in het weekend tussen 9.00 en 15.00 uur. 
De overige tijden is begeleiding bereikbaar voor noodsituaties. 
 
Bij de Okkernoot kunnen bewoners zichzelf zijn. Als begeleiders zetten we ons in om bewoners in hun 
kracht te zetten en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van bestaan, vanuit een veilige en 
stimulerende setting. Zo wordt ervoor gezorgd dat de bewoner centraal staat, zich thuis voelt, zingeving 
ervaart en de eigen regie behoudt over zijn leven. De Okkernoot heeft geen behandelerkenning en 
begeleidt weinig bewoners met ernstige psychiatrische problematiek, structurele agressie, verslavingszorg 
etc. Er wordt gewerkt in kleine teams van vier tot zes (assistent)begeleiders. 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Wie ben jij? 
Als begeleider verricht je begeleidende en/of verzorgende werkzaamheden voortkomend uit het zorgplan 
dat je samen met de bewoner en diens vertegenwoordiging opstelt. Met je empathische vermogen stem 
je de begeleiding af op de bewoner. Je bent in staat om op jezelf te reflecteren en hebt humor. Werken 
doe je vanuit creativiteit en innovatie om bij te dragen aan het verhogen van de kwaliteit van leven voor 

Buitenhuizen 
Bij de Buitenhuizen wonen ca. 20 mensen met een matig tot licht 
verstandelijke beperking die in hun eigen appartement of woning 
ondersteuning krijgen vanuit de Wet langdurige zorg. Daarnaast 
biedt team Buitenhuizen zorg op maat aan vijf mensen die vanuit 
de Wet maatschappelijke ondersteuning hulp bij wonen kunnen 
gebruiken. Ruim 75% van de bewoners is 50 jaar of ouder. 
Bewoners zijn over het algemeen mobiel en sommigen hebben 
ondersteuning nodig bij de verzorging. 



 

 

VACATURE DE BUITENHUIZEN 

iedere bewoner. Bij de Okkernoot werken we vanuit talenten, drijfveren en denkstijlen. Als we elkaar als 
teamleden aanvullen, halen we het beste in elkaar, en dus ook in de bewoners, naar boven. Hiernaast heb 
je een  afgeronde zorgopleiding op MBO-3 of MBO-4 niveau en/of ervaring als begeleider in de 
gehandicaptenzorg. Kortom, ben jij degene die het een uitdaging vindt om mensen in hun kracht te zetten? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Echt iets voor jou? 
Lijkt het je wat om samen met ons te werken of heb je nog vragen? Neem dan telefonisch of via 
WhatsApp contact op met Martin Schoolmeester, Raad van Bestuur via 06-28404552 of 
info@deokkernoot.nl o.v.v. Vacature Begeleider Buitenhuizen. Of stuur direct je sollicitatiebrief op. Doe 
dit uiterlijk zondag 8 januari 2023. Het invullen van Het Talentenpaspoort maakt deel uit van de 
sollicitatieprocedure.  
 
Nog handig om te weten 
Alle begeleiders bij de Buitenhuizen hebben een eigen werklaptop en smartphone van de Okkernoot. Je 
krijgt een contract van een jaar dat na een positieve evaluatie wordt omgezet in een vast contract. Je 
ontvangt een 110 154 bruto op basis van een 36-urige werkweek. Inschaling is 
afhankelijk van je opleiding en ervaring. Arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO Gehandicaptenzorg.  
 
 
 
Altijd in ontwikkeling 
De Okkernoot in Schoondijke (West Zeeuws-Vlaanderen) biedt sinds 1975 begeleiding op maat, aan 
ongeveer vijvenzestig mensen met een verstandelijke beperking.  
 
De Okkernoot is continu in ontwikkeling en daardoor altijd op zoek naar de juiste medewerkers. Raak je 
enthousiast van deze vacature en heb je andere kwaliteiten dan hierboven omschreven? Dan nodigen we 
je uit een open sollicitatie te sturen. 
 
Meer informatie over de Okkernoot vind je hier en op onze website www.deokkernoot.nl. 
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