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Vacature seniorbegeleider (m/v) 
 
Happy Move is een jonge maar zeer snel groeiende ambitieuze organisatie, die begeleiding biedt aan jongeren 
en volwassenen met een autisme spectrum (en/of aanverwante) stoornis. De activiteiten staan zoveel mogelijk in 
het teken van dieren en natuur.  
 
Wil jij je inzetten om mensen met autisme te helpen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid of uitbouwen van 
hun sociale vaardigheden? Heb je inmiddels de nodige ervaring opgedaan en kun je collega’s ondersteunen bij 
het begeleiden en sta je daarnaast zelf ook graag midden op de werkvloer? 
Dan past de functie van seniorbegeleider bij jou! 
 
Aantal uur: minimaal 21,6, maximaal 36; als volgt verdeeld: 

 Dinsdag is een vaste werkdag 
 1 weekend per maand bereikbaarheidsdienst 
 Overige dagen/uren in overleg 

 
In deze functie ben je de verbindende factor tussen deelnemers, hun ouders/verzorgers, collega begeleiders en 
de directie van Happy Move. Je hebt een signalerende rol en kunt collega’s op opbouwende en inspirerende wijze 
aanspreken op hun handelen. 
Daarnaast voel je je als een vis in het water in de omgang met verschillende mensen, je past je gemakkelijk aan 
en hebt gevoel voor verhoudingen. 
 
Werkzaamheden: 

 Begeleiden van deelnemers tijdens groepsactiviteiten. 
 Individuele begeleiding geven (op een locatie van Happy Move danwel bij de deelnemer thuis). 
 Begeleiding van mensen in de woonomgeving van de deelnemer. 
 Rapportages schrijven over begeleiding. 
 Overdracht aan ouders/verzorgers van deelnemers.  
 Deelnemen aan intervisie. 
 Lichte huishoudelijke taken na afloop van de begeleiding. 

 
 Evaluaties met deelnemers/ouders/verzorgers: evaluatiegesprekken voeren en verslaglegging. 

 
 Voorbereiden en leiden van teamvergadering. 

 
 Collega’s op verzoek ondersteunen bij begeleiding. Daarbij ook zelf signaleren wanneer dit nodig is. 

 
Je rapporteert aan de directie. 
 
Wij vragen: 
Iemand met geruime ervaring in het begeleiden van mensen met een autisme spectrum en/of aanverwante 
stoornis. Je staat stevig in je schoenen, weet van aanpakken, neemt initiatieven en hebt een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast ben je zelfstandig en kun je goed omgaan met onverwachte situaties. 
Begeleiden van deelnemers en coachen van collega’s doe jij met een glimlach. 
 
Vanwege de bereikbaarheidsdienst is het essentieel dat je in het bezit bent van een rijbewijs en, indien nodig, met 
deelnemers durft te rijden. Het liefst beschik je over eigen vervoer en ben je woonachtig in regio Drechtsteden.  
 
Je bent bereid in de eerste maand van je dienstverband (online) je EHBO-diploma te halen. 
 
Een SKJ-registratie is een pré. 
 
Wij bieden: 
Een uitdagende parttime functie met ruimte voor eigen inbreng. Je maakt deel uit van een informeel team binnen 
een dynamische, groeiende organisatie.  
 
Interesse? 
Stuur je motivatie en CV per e-mail aan Carlijn Dirckx: info@happymove.nl 
Ook voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Carlijn Dirckx. 
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