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Vacature Activiteitenbegeleider 24 – 32 uur 

 

Beschrijving 

Ben jij die enthousiaste activiteitenbegeleider die we zoeken? Vind jij het een uitdaging om onze 

deelnemers een zinvolle en plezierige invulling van de dag te geven? Ben jij iemand die sociaal is en 

creatief in denken en doen? Dan ben je van harte welkom om ons team als activiteitenbegeleider 

te versterken! 

 

Waar kom je te werken? 

Stichting AssortiMens is een kleine en ondernemende zorgorganisatie die vanuit de “herstelvisie 

van GGZ Nederland”, dagbesteding biedt voor volwassenen die een diagnose in het autisme 

spectrum hebben én chronische problemen in het dagelijkse leven ervaren. 

In de visie van AssortiMens is de cliënt een deelnemer. De dagbesteding is erop gericht om de 

talenten, interesses en mogelijkheden van de deelnemers vrij te maken. (empowerment). 

 

Wat ga je precies doen? 

Je begeleidt onze deelnemers in één van de creatieve inspirerende werkplaatsen. Je bent creatief 

met verschillende materialen, middelen en technieken om onze deelnemers te stimuleren.   

Het organiseren en coördineren van activiteiten hoort hier natuurlijk bij. Dit doe je samen en in 

overleg met de deelnemers zelf. Coachen en observeren vind je vanzelfsprekend tot jouw werk 

behoren. Je signaleert veranderingen en situaties ten aanzien van de deelnemers en maakt deze 

bespreekbaar. Daarnaast werk je nauw samen met de collega’s van het zorgteam. Je zorgt voor 

rapportage, overdracht en afstemming binnen het team. Je draagt bij aan het planmatig begeleiden 

van de deelnemer, de uitvoering en de evaluatie van het begeleidingsplan. 
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Wat vragen we van je? 

 Je bent in het bezit van een diploma "MBO Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 4",

"MBO Maatschappelijke Zorg - niveau 4" of een vergelijkbare opleiding;

 Je bent flexibel en kunt omgaan met de stelling;  “zoals verwacht liep alles anders vandaag”

 Je staat stevig in je schoenen en durft vernieuwend te zijn;

 Je denkt mee in de veranderende zorgvraag en ontwikkelingen;

 Je kunt goed luisteren en behandelt ieder mens op unieke wijze;

 Je bent initiatiefrijk, creatief en ervaren met het vormgeven en uitvoeren van activiteiten;

 Je werkt graag in teamverband want jij weet: zorg verlenen is altijd teamwork!

Wat bieden wij je? 

 Een collegiale werkomgeving met veel vrijheid binnen een hecht team met enthousiaste en

betrokken collega’s, die veel passie hebben voor de zorg en onze doelgroep

 Een afwisselende baan van gemiddeld 24 - 32 uur per week

 Een marktconform salaris

Informatie en sollicitatie: 

 Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Michel ten Buuren,

directeur Zorg en Algemene Zaken, telefoonnummer 06-57576031 (tijdens kantooruren)

 Richt je sollicitatiebrief en CV voor 15 oktober 2021 aan:     michel@assortimens.nl

 De sollicitatiegesprekken worden gepland op vrijdag 22 oktober
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