Stichting Wielewaal organiseert vakanties, logeerweekenden en vakantiedagopvang voor
kinderen en volwassenen met een beperking.

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.
Medisch Team van vrijwilligers
Het begeleidingsteam wordt ondersteund door een team van medische professionals die zich op
vrijwillige basis inzetten voor Wielewaal. Leden van het medisch team zijn tijdens activiteiten van
Wielewaal 24- uur per dag telefonisch bereikbaar voor intercollegiale consulten, dat wil zeggen:
meedenken en adviseren bij medische vragen, het geven van advies voor een specifieke casus en het
bieden van een luisterend oor. Zodat de reisleiding er nooit alleen voor staat.
Het kernteam van het medisch team is actief betrokken bij het opstellen van medisch beleid binnen
Wielewaal en levert input, van invloed op medische risico’s en trends en heeft een adviserende rol
ten aanzien van het te vormen beleid van Wielewaal.
Voor de uitbreiding van het medisch team zijn we per direct op zoek naar:

Lid van het Medisch Team M/V
Je functioneert binnen een team van gemotiveerde medische professionals, rapporteert functioneel
aan de kantoorbegeleider die verantwoordelijk is voor de deelnemers activiteit en hiërarchisch aan
de directeur van Stichting Wielewaal.
Wielewaal vraagt:
o Een arts of verpleegkundige met BIG-registratie,
o affiniteit met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een handicap,
o ervaring met activiteiten van Wielewaal is een pré
o Zelfstandig beslissingen kunnen nemen als adviseur en weten wanneer en hoe je moet
doorverwijzen
o Telefonische beschikbaarheid gedurende minimaal één activiteit per maand,
o Aanwezigheid bij instructiedagen van Wielewaal om het MT daar zichtbaar te vertegenwoordigen
en om medische workshops te geven aan vrijwilligers
o Je bent stressbestendig, collegiaal en straalt een rustige houding uit bij telefonisch contact met
activiteiten tijdens je beschikbaarheidsdiensten
o je bent flexibel en bereid om “out of the box” te denken; inventief meedenken met de
mogelijkheden en middelen die op vakantie locaties beschikbaar zijn

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 medische achterwacht heeft recht op een
vrijwilligersvergoeding.
Heb je belangstelling voor deze veelzijdige functie?
Stuur je sollicitatie, voorzien van motivatiebrief en cv, naar info@wielewaal.nl t.a.v. Mirjam Engelen of
Daniëlle Pape. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Audry Wennekes-van Berkel van
het Medisch Team, via 088 1 22 44 00. Wil je meer weten over Wielewaal? Kijk dan op
www.wielewaal.nl.

