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

Leden voor het gedragsteam M/V
Heb jij ervaring met kinderen met een gedragsprobleem? Wil je jouw kennis en ervaring graag delen
met onze vrijwilligers? En heb je een groot hart voor onze doelgroep? Dan is deze vrijwilligerstaak
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. Wij bieden zowel respijtzorg in de
vorm van logeerweekenden en vakantiedagopvang als vakanties aan.
Het begeleidingsteam bestaat uit een ervaren recreatieleider/reisleider en assistent (R & A), een
verpleegkundige (P) (indien nodig) aangevuld met vrijwilligers. De hoeveelheid begeleiding is
afgestemd op wat de deelnemers nodig hebben.
Taken van het gedragsteam
Doel van het gedragsteam is om overkoepelend mee te denken vanuit je eigen expertise bij
uitdagende situaties. Concreet ga je de RAP en het kantoor ondersteunen bij vragen over gedrag.
Op dit moment stellen de RAP hun vraag aan de achterwacht van kantoor en is het gedragsteam een
vraagbaak voor kantoor. We zijn aan het bekijken of deze wekwijze aansluit bij de behoefte. Heb jij
ideeën hoe je deze taak goed kunt organiseren? Dan nodig we je zeker uit om mee te denken over
de ontwikkeling van het gedragsteam.
De taken van het gedragsteam zijn:
• Deelname aan gedragsteam overleg, grotendeels online.
• Informeert de RAP via de mail over inzichten en ontwikkelingen op gedragsontwikkeling.
• Deelt kennis en ervaring tijdens scholingen op live dagen voor vrijwilligers.
• Meedenken bij ingewikkelde situaties op een groep of aanmelding.
• Ondersteunt op afstand het begeleidingsteam/kantoor.
• Signaleert tijdig knelpunten in de uitvoering en komt met verbetersuggesties.
• Coacht en toetst actief op het werken volgens protocollen en afspraken.
Je functioneert binnen een team van gemotiveerde professionals en rapporteert functioneel aan de
kantoorbegeleider.
Wielewaal zoekt naar professionals die:
• Affiniteit met mensen met een beperking hebben.
• Veel en gevarieerde ervaring en kennis hebben binnen de doelgroep.
• Een grote variatie in verschillende disciplines bijv. ergotherapeut, logopedist, ervaringsdeskundige
vakanties of logeerweken, groepsbegeleider, orthopedagoog of psycholoog.
• Kunnen meedenken bij vragen over gedrag van de deelnemers.
• Ervaring met Wielewaal activiteiten is fijn.
• Tijdsinvestering: Er is een teamoverleg ongeveer 1x per 3 maanden. In overleg met elkaar, aantal
uren per actuele casus.

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.
Heb je belangstelling voor deze veelzijdige vrijwilligerstaak?
Stuur je sollicitatie, voorzien van motivatiebrief en cv, naar info@wielewaal.nl t.a.v. Mirjam Engelen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen via 088 1 22 44 00. Wil je meer weten over
Wielewaal? Kijk dan op www.wielewaal.nl.

