
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. 

 

Welkom bij de Okkernoot! 
Een organisatie waar liefde en respect  

voor mensen met een verstandelijke beperking  

het hart van de organisatie vormen. 

Wij zoeken met spoed een nieuwe collega      

                                             (28-36 uur per week) die een glimlach op het 

gezicht van onze bewoners kan toveren!  

  

Wij zijn het enthousiaste en professionele Team 

Rembrandt van Rijnstraat, dat ondersteuning en 

begeleiding biedt aan een dynamische groep van 

vijftien personen met een verstandelijke 

beperking. 

Wie ben jij?  

Jij bent iemand die het verschil kan maken op de werkvloer door onze 

bewoners centraal te stellen en te ondersteunen in het voeren van de eigen 

regie. Tijdens het werken op de groep ben jij het eerste aanspreekpunt en weet 

je telkens de verbinding te zoeken met de bewoners en hun netwerk. Je vindt 

het geen enkel probleem om wisselende diensten te draaien, wilt jezelf blijven 

ontwikkelen en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je kan 

zorgplannen schrijven, waarin je in samenwerking met de bewoner en diens 

netwerk op de juiste wijze de ondersteuningsbehoefte beschrijft en deze kan 

omzetten tot een haalbaar doel en duidelijke acties. Hiernaast heb je een 

afgeronde zorgopleiding op MBO-4 

niveau of ervaring als begeleider in 

de gehandicaptenzorg. 

Echt iets voor jou?  

Als het je wat lijkt om samen met 

ons te werken, kom dan gerust een 

keer mee lopen in de locatie! Heb je 

nog vragen? Pak dan je telefoon en 

neem contact op met Natasja Gerres 

via 0626534573 of 

info@stichtingdeokkernoot.nl. Doe dit 

vóór maandag 9 januari 2023. 

Intussen zijn wij wel razend benieuwd,  

want word jij onze nieuwe collega? Leuk! 

 Team & bewoners 

Rembrandt van Rijnstraat 
Vanuit het hart, gewoon doen!  

 

Wie zijn wij? 

 

mailto:info@stichtingdeokkernoot.nl

