
Wij zijn voor het Ouderinitiatief ‘de Zuidplas’  in Moordrecht op zoek naar  

begeleiders voor langdurige vervanging van zowel zwangerschapsverlof als voor langdurig 
zieken met uitzicht op een vaste aanstelling bij ASVZ 

 

Jouw werkzaamheden 
Je bent verantwoordelijk voor het begeleiden en verzorgen van onze bewoners. Je 

ondersteunt ze bij de dagelijkse bezigheden en begeleidt ze bij hun vrijetijdsbesteding. Ook 

zorg je ervoor dat de woongroep goed functioneert en doe je soms huishoudelijke 
werkzaamheden. Je neemt deel aan overleg en zorgt voor een goede overdracht van 
informatie.  

In jouw werk word je aangestuurd door een teamleider en kun je altijd rekenen op je collega-

begeleiders. Daarnaast heb je regelmatig contact met collega’s of andere disciplines en met 
de ouders van onze bewoners. 

Dit ben jij   

Je bent in het bezit van het diploma SPH of MMZ 4/ SPW 4/MMZ 3/ SPW 3 of hebt een VMBO, 

MAVO, HAVO, VWO-opleidingsniveau. 

……….en van jou verwachten we dat:   

• je stevig in je schoenen staat zowel fysiek als mentaal;   

• je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;     

• je zelfstandig werkt en goed bent in het oplossen van problemen;   
• je de zorgvisie van ASVZ kunt vertalen naar de begeleiding van de bewoners; 

• je om kunt gaan met bewoners van verschillend niveau en hen structuur kunt bieden; 

ASVZ 

Bij ASVZ zien wij graag dat je het naar je zin hebt. Een prettig werkklimaat en goede 

arbeidsvoorwaarden helpen hierbij. Ook besteden we veel aandacht aan jouw loopbaan- en 

ontwikkelingsmogelijkheden. De vacature is in eerste instantie gesteld voor deze specifieke 
standplaats, na de vervanging is het mogelijk om op andere woonvormen binnen ASVZ 
ingezet te worden.  

Bij ASVZ werken we met tijdelijke contracten, met uitzicht op een vaste aanstelling. 

Salaris 
Inschaling in FWG 30, 35 of 40 conform CAO Gehandicaptenzorg afhankelijk van jouw 
opleidingsniveau en ervaring 



 

Werkplek 

In het Ouderinitiatief ‘ de Zuidplas’ wonen sinds september 2019 19 jongvolwassenen in 

de leeftijd van 19 tot 31 jaar met een beperking (dit kan zijn: ASS, een visuele -, 
lichamelijke -, verstandelijke beperking of een combinatie daarvan).  Alle bewoners huren 

een appartement van Woonpartners Midden Holland en delen twee gezamenlijke 
woonkamers met open keuken. Het gebouw heeft drie woonlagen.  

Het bestuur van ‘Ouderinitiatief de Zuidplas’  vindt de samenwerking met de teamleider 

en het team erg belangrijk en wil daar veel aandacht voor hebben. Met elkaar dragen we 
de zorg om de woning te ontwikkelen tot een mooie, veilige woonplek voor onze 
kinderen. Samen bereiken we meer! 

Meer informatie en solliciteren 
Als je interesse hebt in deze functie neem dan eerst contact op met Marjon de Graas, 
teamleider, telefoonnummer: 0683016249 en/of stuur een mail naar mdgraas@asvz.nl 

 

Als jij jezelf vervolgens bij het Ouderinitiatief ‘ de Zuidplas’ aan de slag ziet gaan, vul dan het 

digitale ASVZ sollicitatieformulier in. Vervolgens ontvang je het verzoek om een online test te 
doen. Zo ontdek je je kwaliteiten die je bij ons kunt inzetten.  Ga vervolgens met onze 

teamleider, bestuursleden van het ‘Ouderinitiatief de Zuidplas’ en personeelswervers in 
gesprek over de mogelijkheden. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie? Liever niet. 

 

 

 


