
 
 

 

 
 
Stichting Zomerkind start, indien dit vanwege de Corona maatregelen mogelijk is, per 
september aanstaande een nieuwe groep voor jongeren vanaf 18 jaar met een ernstig 
meervoudige beperking. We zijn op zoek naar:  
 

Persoonlijk begeleiders/begeleiders/invalkrachten m/v 
variërend van 16-24-32 uur 

 
Deze groep jongeren willen wij op basis van de LACCS gebieden een goed leven bieden en de 

kans geven om te blijven ontwikkelen. Het zal een plek zijn waar vanuit het hart wordt 

gewerkt met de jongeren, omdat we er van overtuigd zijn dat als we 100% voor de jongeren 

gaan, wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een goed leven.  

De functie  

Als persoonlijk begeleider geef jij uitvoering aan de begeleiding en verzorging van de 

jongeren. Dit doe je aan de hand van het opgestelde Ondersteuningsplan van de jongere 

waar jij verantwoordelijk voor bent. Met veel liefde en geduld werk je bij elke jongere 

individueel en in groepsverband aan een optimale basis; contact, plezier, communicatie, 

participatie en beweging.  

Jij biedt de jongeren leeftijdsgerichte activiteiten aan en bent je bewust van het versterken 
van de eigen regie van de jongere waarmee jij hen kunt laten groeien en ontwikkelen. 
 
Wij vragen van jou 
Wij zoeken in jou een persoonlijk begeleider die zelfstandig de verantwoordelijkheid kan 

dragen voor het opstellen en uitvoeren van het Ondersteuningsplan van de jongere. Veel 

ervaring heeft in het opstellen van nieuwe werkdoelen voor de jongere en hier inventief en 

vindingrijk in is. Iemand die net een stap verder kan kijken met een scherpe blik en een 

talent heeft op het gebied van organiseren en planning. Van groot belang is dat je gedreven 

wordt vanuit een positieve overtuiging en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt.  

Een relevante beroepsopleiding,  ervaring en een grote affiniteit met de doelgroep is een 

vereiste.  Zo ook de bereidheid om tijd te investeren in je eigen ontwikkeling en de 

organisatie. Vanwege onder andere de fysieke belasting die het werk met zich meebrengt is 

een sterk gestel van belang. Een verklaring omtrent gedrag dient voor indiensttreding 

overhandigd te worden.  

Wij bieden jou 
Een inspirerende en unieke werkplek waarbij je nauw samenwerkt met de begeleiders van 
Stichting Halte Zomervilla omdat deze 18 Plus groep gehuisvest is in het pand van deze 
stichting en een aantal jongeren die daar wonen, gebruik gaan maken van de 18 Plus groep. 
Afhankelijk van je ervaring bieden wij je een marktconform salaris. De arbeidsvoorwaarden 
zijn vastgelegd in de CAO gehandicaptenzorg.  
 
Meer informatie 
Jouw sollicitatiebrief en CV kun je mailen naar m.peters@zomerkind.nl of via het postadres:  
Zomerkind, Van Oldenbarneveldstraat 10B, 3264 VB  Nieuw-Beijerland.  

mailto:m.peters@zomerkind.nl

