
De Okkernoot, een woonvoorziening waar liefde en respect voor mensen met 
een verstandelijke beperking het hart van de organisatie vormen. 

 
Stichting De Okkernoot in Schoondijke (Gemeente Sluis in West Zeeuws-Vlaanderen op 30 minuten 
vanaf Knokke en Brugge) biedt sinds 1975 woonruimte en/of begeleiding op maat, aan ruim zestig 
mensen met een verstandelijke beperking. 
 
Wij zijn op zoek naar: 
 

Orthopedagoog (-Generalist) of (GZ-) Psycholoog 
 

Word jij enthousiast van variatie en vooruitgang? Ben jij bevlogen en daadkrachtig? Staan 
zelfbepaling, ontwikkeling en eigen initiatief van mensen met een verstandelijke beperking bij jou 
hoog in het vaandel? Kijk jij ernaar uit om een inspirerend en verbindend onderdeel binnen een 

organisatie te zijn? En heb je hiernaast nog veel meer te bieden? Dat zien we graag, vertel het ons! 
 

Ben jij de nieuwe 
Orthopedagoog (-Generalist) of (GZ-) Psycholoog 

van woonvoorziening de Okkernoot? 
 

28 uur per week 
 

De bewoners LVB EN MVB | ZORGPLAN ECHT VAN DE BEWONER | ZELFBEPALING |De functie 
SAMENWERKEN IN DE DRIEHOEK | DOMEINEN VAN SCHALOCK | COACHING VAN TEAMS | 
VERANDERENDE EN ONTWIKKELENDE ORGANISATIE | Jij ZELFSTANDIG | BEKWAAM | INNOVATIEF 
|DAADKRACHTIG | INSPIREREND | en een tikkeltje eigenwijs 
 
Wat ga je doen? 
Als Orthopedagoog (-Generalist) of (GZ-) Psycholoog bij de Okkernoot werk je intensief samen met 
de bewoners, verwanten en begeleiders. Je speelt een belangrijke rol in beeldvorming en 
diagnostiek. Je geeft richting aan het proces en de inhoud van het zorgplan. Je kent de Wet zorg en 
dwang en kan deze op de juiste manier vertalen binnen de organisatie. Je onderhoudt korte lijntjes 
met de arts voor verstandelijk gehandicapten en organiseert ieder kwartaal het AVG-spreekuur op de 
Okkernoot. Indicaties houd je up-to-date. Je bent tevens betrokken bij het intakeproces van 
toekomstige bewoners. Kortom, je bent de spin in het web van onze zorg- en dienstverlening. 
 
Je coacht individuele begeleiders en teams. Je sluit aan bij teamoverleggen. Daarnaast draag je bij 
aan deskundigheidsbevordering en neem je deel aan (incompany) scholingen. In 2019 zijn bij de 
Okkernoot de incompany trainingen ARGOS, Geef me de 5 en Prisma Light aangeboden.  
 
Door het onderhouden van je netwerk met andere professionals en regionale intervisie blijf je op de 
hoogte van ontwikkelingen en kun je indien nodig een beroep doen op deskundigheid van anderen. 
Je bent bovendien een gesprekspartner van het managementteam en geeft gevraagd en ongevraagd 
advies. 
 
Wie ben jij? 
Jij hebt een afgeronde universitaire studie Psychologie of Orthopedagogiek, bij voorkeur aangevuld 
met een opleiding tot GZ-Psycholoog of Orthopedagoog-Generalist. Essentieel zijn ervaring en plezier 
in het werken met mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk. Je bent vriendelijk en 
toegankelijk, maar tegelijkertijd ook kritisch en doortastend. Daarnaast ben jij flexibel en sta je sterk 
in je schoenen. Jij vindt het belangrijk om je deskundigheid op peil te houden en ontwikkelingen in 



jouw vakgebied op de voet te volgen. Je bent in staat om veranderprocessen goed te begeleiden op 
een inspirerende en verbindende manier. En daarbij kun jij ongelofelijk blij worden van ogenschijnlijk 
kleine verbeteringen die in de kwaliteit van het bestaan van de bewoner enorm groot zijn. 
 
Wie zijn wij? 
De Okkernoot is een unieke woonvoorziening in Schoondijke waar liefde en respect voor mensen 
met een verstandelijke beperking het hart van de organisatie vormen. Het is een organisatie voor 
jong volwassenen, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking, die hun eigen leven 
willen leiden op hun eigen wijze. De Okkernoot biedt 24-uurs zorg vanuit de Wlz en bij een aantal 
bewoners vanuit de Wmo. Bij de Okkernoot werken zo’n 50 betrokken medewerkers die samen zorg 
en ondersteuning verlenen aan 65 bewoners. De meeste bewoners wonen in woongroepen en een 
aantal bewoners wordt ambulant begeleid.  
 
Wat bieden wij? 
De Okkernoot is een zich ontwikkelende organisatie. De medewerkers van de Okkernoot werken 
vanuit ons motto ‘Vanuit het hart, gewoon doen!’ en dat betekent in grote lijnen dat we verbonden 
en betrokken zijn bij alles wat we doen. Daarnaast proberen we altijd een stapje extra te zetten om 
onze doelen te bereiken. Dit concept wil de Okkernoot jou ook bieden als werkgever: betrokkenheid 
en daadkracht. Samen bepalen we de koers en samen werken we aan de toekomst van de 
Okkernoot.  
 
Wij bieden jou een contract voor (on)bepaalde tijd en een prima salaris in FWG 65 volgens de CAO 
Gehandicaptenzorg. De daadwerkelijke inschaling is afhankelijk van jouw kennis en ervaring. De 
Okkernoot biedt jou daarnaast veel mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen. Je krijgt bij ons 
de ruimte en vrijheid om het beste uit jouw werkdag te halen. Denk aan: flexibele werktijden en 
invulling van je dag en vakantiedagen zijn flexibel in te plannen gedurende het jaar. De organisatie 
voorziet jou ook van een mobiele telefoon en laptop. 
 
Wat vragen wij van jou? 

- Je wilt collega’s op inspirerende, verbindende en constructieve wijze aansturen. 
- Je bent vriendelijk en toegankelijk, maar tegelijkertijd ook kritisch en doortastend. 
- Je beschikt vaktechnisch over een brede en up-to-date kennis van het bieden van de juiste 

zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.  
- Je bent communicatief vaardig, georganiseerd en punctueel. 
- Je hebt hart voor mensen, zowel je collega’s, de bewoners als hun verwanten.  
- Je vindt het een uitdaging om medewerkers te betrekken bij veranderingen en ervoor te 

zorgen dat zij zich onderdeel voelen van innovatieve processen.  
- Je stimuleert collega’s en bewoners om hun individuele kwaliteiten en talenten te 

ontwikkelen, eigen initiatieven te nemen en daarmee optimale resultaten te behalen. 
- Je bent sociaal, proactief en altijd respectvol. 
- Je werkt met plezier en liefde met mensen met een verstandelijke beperking.  

 
Ben je enthousiast?  
Is deze afwisselende en uitdagende functie echt iets voor jou? Heb jij zin om bij de Okkernoot als 
Orthopedagoog (-Generalist)/(GZ-) Psycholoog aan de slag te gaan? Stuur ons dan een brief met 
daarin je CV en je motivatie naar info@stichtingdeokkernoot.nl o.v.v. vacature 
Orthopedagoog/Psycholoog. Doe dit wel vóór 6 januari 2021, want woensdag 20 januari, eind van de 
middag / avond, zullen de gesprekken plaatsvinden! Hou hier dus alvast rekening mee in je agenda.  
 
Heb je vragen of behoefte aan extra informatie over de vacature? Neem contact op met Martin 
Schoolmeester, Raad van Bestuur, via mschoolmeester@stichtingdeokkernoot.nl. 
 

mailto:info@stichtingdeokkernoot.nl
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Bij indiensttreding dient een Verklaring Omtrent Gedrag te worden overlegd. 
 
Vanuit het hart, gewoon doen! 
 


