Stichting Wielewaal organiseert vakanties, logeerweekenden en vakantiedagopvang voor
kinderen en volwassenen met een beperking.
Wielewaal is op zoek naar

Leden voor achterwacht Wielewaal
activiteiten M/V
Ben jij graag de spin in het web en een vraagbaak voor anderen? Zie jij altijd wel een oplossing? En
heb je geen 9 tot 5 mentaliteit? Dan is deze baan helemaal geknipt voor jou!
De organisatie:
Wielewaal organiseert activiteiten bedoeld voor kinderen en jongeren (vanaf 6 jaar) met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of ADHD/autisme. Onze logeerweekenden zijn van
vrijdag middag tot en met zondag einde dag. De vakantiedagopvang is van maandag tot en met vrijdag
zonder overnachtingen. Een vakantie is een aantal aaneengesloten dagen inclusief overnachtingen.
Het begeleidingsteam bestaat uit een ervaren recreatieleider/reisleider, een verpleegkundige (indien
nodig) aangevuld met vrijwilligers. De hoeveelheid begeleiding is afgestemd op wat de deelnemers
nodig hebben en varieert tussen 1-op-1 en 1-op-3.
Taken van het achterwacht team
Het begeleidingsteam wordt ondersteund door het achterwachtteam bestaande uit kantoor
medewerkers en speciale achterwacht medewerkers. Leden van het achterwacht team zijn tijdens
activiteiten van Wielewaal 24- uur per dag telefonisch bereikbaar voor ondersteuning. Dat wil
zeggen: meedenken en adviseren bij vragen, het geven van advies en het bieden van een luisterend
oor. Zodat de recreatieleider of reisleider er nooit alleen voor staat. De taken van de achterwacht
zijn:
• De achterwacht is richting het begeleidingsteam een vraagbaak tijdens de vakantie- en/of respijt
activiteiten.
• Ondersteunt op afstand (of indien nodig ter plaatse) het begeleidingsteam.
• Signaleert tijdig knelpunten in de uitvoering en komt met verbetersuggesties
• Coacht en toetst actief op het werken volgens protocollen en afspraken.
• Neemt actief deel aan overleggen relevant voor de uitvoering van onze activiteiten.
Je functioneert binnen een team van gemotiveerde professionals en rapporteert functioneel aan de
kantoorbegeleider.
Wielewaal vraagt:
o Affiniteit met mensen met een beperking.
o Zelfstandig beslissingen kunnen nemen als adviseur en weten wanneer je naar het medisch team
moet doorverwijzen.
o Telefonische beschikbaarheid gedurende minimaal één activiteit per maand
o Je bent stressbestendig, collegiaal en straalt een rustige houding uit in het contact met het
begeleidingsteam van de activiteiten.
o Je bent flexibel en kunt “out of the box” denken.

o
o
o

HBO+ werk- en/of denkniveau.
Ervaring met Wielewaal activiteiten is fijn.
Aanwezigheid bij instructiedagen van Wielewaal .

Wielewaal biedt:
Afwisselend werk waarin je op een leuke, creatieve manier met je vak bezig kunt zijn.
We bieden bijzondere persoonlijke belevenissen, waardevolle ontmoetingen met deelnemers en
andere vrijwilligers en een divers netwerk. Daarnaast krijg je de kans om je kennis te verbreden door
coaching en training op onder andere het gebied van communicatievaardigheden, omgaan met
conflicten en projectmatig werken. De functie van achterwacht is ingeschaald in schaal 7/8 volgens de
CAO Sociaal Werk. De betaling betreft een maximum aantal uren per activiteit.
Heb je belangstelling voor deze veelzijdige functie?
Stuur je sollicitatie, voorzien van motivatiebrief en cv, naar info@wielewaal.nl t.a.v. Mirjam Engelen.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen via 088 1 22 44 00. Wil je meer weten over
Wielewaal? Kijk dan op www.wielewaal.nl.

