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Activiteitenbegeleider

Ben jij die collega, die haar/zijn/diens ervaring wil inzetten om zelfstandig invulling te geven aan
een nieuwe kleinschalige groepsactiviteit? Vind jij het leuk om kinderen/jongeren met een
beperking nieuwe mogelijkheden aan te reiken en samen met hen creatief invulling te geven
aan het begrip vrijetijd en vriendschap? En denk je dat je hierin goed samen kunt optrekken
met vrijwilligers? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wie en wat? 
VTV regio Delft heeft in samenwerking met Gemeente Lansingerland, MEE, Humanitas en Gro-
Up buurtwerk het initiatief genomen om een vriendenclub te starten voor kinderen/jongeren
van 10 tot en met 18 jaar, die nu vaak de aansluiting met regulier aanbod missen. 
De deelnemers hebben een licht verstandelijke beperking, mogelijk in combinatie met een
vorm van autisme. Zij hebben allen behoefte aan structuur, kleine groepjes, een rustiger
tempo, maar bovenal aan een mogelijkheid om samen met vrienden hun vrijetijd een leuke
invulling te geven.   
 
Hoe? 
Jij initieert de groepsactiviteiten, daagt de deelnemers uit hierin actief te participeren en zorgt
voor een goede sfeer. Samen met vrijwilligers geef je invulling aan de vriendenclub, waarin
deelnemers de mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontplooien op het vlak van sociale
vaardigheden, ontwikkelen van vriendschappen en gezamenlijk invulling geven aan hun
vrijetijd. Het samen bedenken en voorbereiden van de activiteiten behoort
ook tot jouw functie.  
 
Waar en wanneer? 
Je bent wekelijks inzetbaar op maandagmiddag van 16.00- 18.00 uur op onze locatie “The Point”
in Bergschenhoek.  Incidenteel zullen er in het kader van het aansluiten bij de wensen van de
vriendenclub mogelijk ook afspraken zijn op een andere locatie of ander  
moment in de week (bijvoorbeeld in het weekend). Buiten de clubtijd heb je gelegenheid een
uur taken uit te voeren die te maken hebben met het coördineren/organiseren van de club.  
 
 

Daar doe ik
aan mee!

Meer informatie vind je op 
www.wijzijnvtv.nl

http://www.wijzijnvtv.nl/
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Wat vragen wij?  
Jij hebt ervaring en affiniteit met kinderen/jongeren met een licht verstandelijke beperking,
daarnaast bij voorkeur ook met autismespectrumstoornissen. Daarnaast heb je ervaring met
groepswerk. Je hebt goede sociale vaardigheden, kunt zelfstandig werken, bent initiatiefrijk en
vindt het leuk om activiteiten te organiseren en coördineren in samenwerking met vrijwilligers.
Je bent flexibel qua inzetbaarheid.  Je hebt een passende opleiding op minimaal MBO-niveau. 
 
Wat bieden wij? 
Een leuke, uitdagende, zelfstandige en afwisselende functie voor in eerste instantie 7 maanden,
start 23 januari 2023. Misschien een leuke bijbaan?  Vrijheid met betrekking tot de invulling van
de groepsactiviteiten. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals het Individueel keuzebudget en
Loopbaanbudget volgens de CAO Sociaal Werk. Afhankelijk van ervaring en opleiding bedraagt
het bruto maandsalaris conform schaal 6 minimaal €2.444 en maximaal €3.428 op basis van
een 36-urige werkweek.  Een recente Verklaring Omtrent Gedrag is verplicht voor aanvang van
de functie.  
 
Meer informatie? 
VTV (Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes en Vorming) Zuid-Holland Noord is een onderdeel van
MEE. VTV helpt mensen met een beperking mee te doen in onze samenleving. 
Dankzij professionals én vele vrijwilligers bloeien deelnemers op, vergroten zij hun netwerk en
worden zijn zelfstandiger. Neem voor nadere informatie contact op met Kristel van den Berg, 
consulent VTV Thuismaatjes, 06-10675106, k.vandenberg@vtvzhn.nl 
 
Solliciteren?  
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Leuk!
Solliciteren kan tot 9 januari. Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. 
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Ben je een interne kandidaat (op
dit moment in loondienst bij MEE, MOOI, VOOR, Xtra, Xtraplus, of Zebra) vermeldt dan INTERN
achter het vacaturenummer. 
 (Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld)  
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