
 

 

 
 
 

Activiteitenbegeleider dagbesteding 
 
Binnen Bzzonder Werkt bieden we werkplekken aan mensen met een zorgvraag. Zij werken 
bijvoorbeeld in ons groenteam of ondersteunen onze pedagogisch medewerkers op locatie. Zij worden 
begeleid door medewerkers die werkzaam zijn bij Bzzzonder Leven. Deze twee takken (Bzzzonder 
Werkt en Bzzzonder Leven) dragen bij aan ons streven naar een inclusieve maatschappij waarin 
iedereen welkom is!  
 
Voor ons groenteam zijn we op zoek naar een activiteitenbegeleider. Iemand die met onze 
medewerkers mee op pad gaat naar Bzzzonderlocaties in de regio Amersfoort om daar tuinen te 
verzorgen. We zoeken iemand die van deze dagen een heus feestje maakt. Die de mouwen opstroopt 
en samen met de medewerkers aan de slag gaat. Daarbij is het belangrijk dat je oog hebt voor de 
mensen in jouw team. Dat je ze goed leert kennen en ervoor zorgt dat zij in hun kracht komen te 
staan. Je zorgt voor duidelijke werkinstructies, regelmaat en een fijne werksfeer. Mocht je nu ook nog 
affiniteit hebben met koken en bakken, dan komt dat enorm goed uit! Het kan namelijk best eens 
voorkomen dat je invalt in onze kookstudio!  
 
Momenteel bieden we deze functie aan op basis van een 0-urencontract. We kunnen namelijk nog 
geen vaste uren garanderen. Het gaat nu nog vooral om invallen wanneer andere begeleiders ziek, 
vrij of op cursus zijn. Ons streven is uiteraard om je op termijn wel vaste uren te kunnen bieden. Als 
ons groenteam groeit, zal het aantal vaste uren dat we je kunnen bieden ook meegroeien.  
 
Wat vragen we van jou 

- Je hebt minimaal één jaar werkervaring binnen een vergelijkbare functie en hebt een  relevant 
MBO4/HBO diploma.  

- Je bent een daadkrachtig persoon, met een zelfstandige werkhouding. Je bent in staat om 
alleen op de locatie met volwassen te werken die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. 
Jouw improvisatievermogen stelt je in staat goede oplossingen te verzinnen op momenten dat 
het net even allemaal anders loopt dan gepland. 

- Je bent flexibel, creatief en weet een gezellige sfeer te creëren. 
- Je bent geduldig, stressbesteding en inventief in het bedenken van interventies die op zowel 

individueel- als groepsniveau werken.  
- Je hebt kennis van o.a. ADHD, autismespectrum stoornissen, OCD, MCDD. 
- Je bent in het bezit van een rijbewijs 
- Je houdt van het buitenleven en hebt ervaring met tuinonderhoud en het verzorgen van dieren 
- Affiniteit met horeca, koken en bakken. 
-  

Vragen?    
Mocht je nog vragen hebben over deze bzzzondere vacature, dan mag je deze sturen naar 
ferdinandverboom@bzzzonder.nl  
 
Reageren of solliciteren  
Past dit profiel bij jou en nog belangrijker heb jij dit allemaal in je mars? Reageer dan snel, we zijn 
benieuwd naar jouw passie en talent! Stuur je CV en jouw bzzzondere motivatie naar 
solliciteren@bzzzonder.nl t.a.v. Ferdinand Verboom.  
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