
Begeleider dagbesteding 24 - 28 uur 

D'n Aoverstep — Neede 

Functieomschrijving 

Wie zijn wij? 

D’n Aoverstep is een particuliere zorginstelling met een eigen kijk op zorg, wonen en 
dagbesteding. Wij ondersteunen mensen met een lichamelijke, psychische en/of 
sociale kwetsbaarheid bij het wonen, werken, leren en recreëren. 

Hierbij bieden we zorg op maat aan mensen met een psychiatrische diagnose, 
(tijdelijke) psychosociale problemen, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), 
psychogeriatrische aandoeningen, somatische aandoeningen (bijv. Parkinson en 
MS) een dubbele diagnose (combinatie van licht verstandelijk beperkt en een 
psychiatrische diagnose). 

Dagbesteding D’n Aoverstep wil voor haar deelnemers als ondersteunende 
organisatie functioneren. Dit door samen met de deelnemer te zoeken naar haalbare 
doelen die zoveel mogelijk ten goede komen aan de kwaliteit van leven van de 
deelnemers. Ook het behoud van eigen regie vinden we erg belangrijk. 

Wij bieden: 

• Dagbesteding op belevingsniveau, waarbij wij de cliënten op een positieve 
manier willen prikkelen en activeren (ouderen). Dit alles in een huiselijke en 
een agrarische setting (Zorg-erf). 

• Dagbesteding met leer-werk mogelijkheden voor (jong) volwassenen 
• Creatieve dagbesteding met activiteiten voor diverse doelgroepen in ons 

dagbesteding centrum ‘De Meijer’. 
• Begeleid en beschut wonen voor (jong)volwassenen. 

Wij zijn op zoek naar een begeleider dagbesteding die samen met ons uitvoering 
geeft aan de zorg van onze deelnemers. 

Wat zijn jouw werkzaamheden? 

Als begeleider ben je verantwoordelijk voor deelnemers die bij ons dagbesteding 
volgen. De invulling van de dag komt voort uit een persoonlijk zorgplan. Jij bent 
samen met de deelnemer verantwoordelijk voor het opstellen, bijstellen en evalueren 
van het zorgplan. Je bied samen met de collega’s begeleiding en activiteiten aan de 
hand van het zorgplan en zorgt voor een gevarieerd en vernieuwend activiteiten 
aanbod, waar bij de wensen en mogelijkheden van de individuele deelnemers 
centraal staan. De groepen lopen qua karakter en specialisatie uiteen en indien 
nodig kun je op alle groepen worden ingezet. 
  

https://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/bladeren/D'n%20Aoverstep/3
https://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/bladeren/Neede/2


Wat vragen wij van jou? 

Voor deze functie ben je minimaal in het bezit van een MBO niveau 4 opleiding, 
bijvoorbeeld richting MMZ, SPW of vergelijkbaar. Je bent flexibel qua 
beschikbaarheid en bereid om verschillende diensten te draaien. Je bent initiatiefrijk 
en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent taalvaardig en gewend om 
met zorgsoftware te werken. Het is belangrijk dat je structur en een prettige sfeer kan 
creëren waarin gebruik gemaakt wordt van ieders kwaliteiten. Je bent creatief en 
daag een groep deelnemers uit om bestaande of nieuwe technieken te leren. Je hebt 
kennis van ziektebeelden en bij voorkeur enige jaren werkervaring als begeleider. Je 
bent in het bezit van een EHBO/BHV diploma. Uiteraard kun je een recente 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Wij vinden onze 
teamsamenstelling erg belangrijk en vragen je om te solliciteren via de link en direct 
een Persoonlijk Profiel Analyse in te vullen. Zo hebben we direct een beeld bij jouw 
kwaliteiten en hoe dit in onze teams past. 

Wat bieden wij jou? 

Een afwisselende functie binnen een persoonlijke en kleinschalige zorginstelling 
waar eigen inbreng en initiatief nog erg gewaardeerd wordt. Bij wederzijdse 
tevredenheid een contract voor onbepaalde tijd. Ontwikkeling van medewerkers 
vinden wij belangrijk en we bieden je de ruimte om middels een eigen 
opleidingsbudget hier in overleg vorm aan te geven. De inschaling is conform CAO 
Sociaal Werk (Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening). 

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Natalie Kok op 
telefoonnummer 06-33816573 of via de email n.kok@aoverstep.nl. 

Ben jij de begeleider die ons gaat helpen verder vorm te geven aan de zorg van 
onze deelnemers en de ontwikkeling  van onze organisatie? 
 


