
 
Activiteitenbegeleider dagbesteding 

Kookstudio (di en do) 
 

Bzzzonderblablabla 
Wie wij zijn, wat we doen, waarom we doen wat we doen zoals we dat doen, dat weet je natuurlijk 
allemaal al! Want dat heb je op de homepage van onze website net gelezen! Dit stukje skippen we 
dus gewoon even.  
Maar wist je dat we ook een kookstudio hebben? Bij ons Kinderbelevingscentrum De Vathorst zetten 
we nl. de heerlijkste koffie, maken we de heerlijkste lunchgerechten en bakken we de lekkerste 
koeken van heel Vathorst. Ook worden er diverse ruimtes verhuurd waar koffie e.d. voor wordt 

verzorgd. Door naar de vacature!  

 

Activiteitenbegeleider bij Bzzzonder 
Binnen Bzzzonder Werkt bieden we werkplekken aan mensen met een zorgvraag. Zij werken 
bijvoorbeeld in onze kookstudio, het 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 onze kookstudio zijn we op zoek naar een activiteitenbegeleider. Iemand die onze medewerkers 
ondersteunt in de kookstudio van Kinderbelevingscentrum de Vathorst. 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. Ook zorg je er voor dat alles administratief op orde 
is en er rapportages en begeleidingsplannen worden geschreven. Mocht je nu ook nog affiniteit 
hebben met koken en bakken, dat zou super fijn zijn! Want onze brownies en havermoutkoeken zijn 
beroemd in de wijde omgeving. 
 

Welke dagen hebben we je nodig? 
Iedere dinsdag en donderdag van 8.30 tot 16.30 uur. De medewerkers zijn er van 9.00 tot 16.00 uur. 
Jij zorgt er voor dat de dag rustig wordt opgestart en afgesloten. Het kan echter wel eens voorkomen 
dat je dag iets langer duurt omdat er bijvoorbeeld nog iets gepland staat waarbij jouw hulp nog 
gewenst is. 
 

Functie-eisen 
Het bla bla bla-stukje over functie-eisen houden we ook lekker kort. Ja een MBO-diploma op minimaal 
MBO-niveau 3 is natuurlijk belangrijk. Daarnaast is het jouw 2e natuur om onze medewerkers een fijne 
werkdag te bezorgen. Belangrijkste is dat de medewerkers op je kunnen rekenen en snel een 
vertrouwensband met je opbouwen. Je leert je medewerkers nieuwe dingen maar vertrouwt er ook op 
dat ze zelfstandig taken kunnen uitvoeren. Geduld, stressbestendigheid en een groot hart voor 
mensen met een zorgvraag is belangrijke voor deze functie. Daarnaast ben je inventief in het 
bedenken van oplossingen zowel op individueel- als groepsniveau. Ook is het fijn als je kennis hebt 
van o.a. ADHD, ASS, OCD en MCDD. 
 

Reageren 
Nu ben je razend-enthousiast geworden en wil je dolgraag kennismaken! Dat kan door ons te 
verpletteren met een originele motivatiebrief waarin je vertelt wat jou uniek maakt. Je mag het samen 
met je cv. mailen naar solliciteren@bzzzonder.nl t.a.v. Djoedie Beenen. Horen we snel van je?  
Let op: bij gebleken geschiktheid gaan interne kandidaten voor externe kandidaten. 
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