
   

   

 

V A C A T U R E 
 

Door vertrek van één van onze medewerkers zijn wij per direct op zoek naar een nieuwe enthousiaste 

medewerker. De functie betreft Activiteitenbegeleider voor dagbesteders, met name voor de 

kinderen tussen de 6 en 16 jaar. 

Stichting Betach 

Biedt naschoolse opvang aan kinderen, beschermd wonen aan volwassen vrouwen met ASS en/of 

ADHD en/of ADD. Tevens biedt Betach dagbesteding aan volwassenen (M/V). Een greep uit onze 

activiteiten: dierenverzorging, paardrijden, mennen, werken in de groentetuin en onderhoud in en 

om de gebouwen. Kenmerken van onze manier van werken: gestructureerd, kleinschalig, in een 

rustige omgeving en dicht bij de natuur. 

Kinderen 

Kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of kinderen op het S(B)O onderwijs hebben 

er, net als alle andere kinderen, behoefte aan om na schooltijd nog ergens ‘lid’ van te zijn; ergens bij 

te horen. Helaas zie je maar al te vaak dat het meedraaien op een reguliere club of vereniging niet 

lukt. Genoemde doelgroep is vaak goed geholpen met een meer individuele aanpak. Betach biedt 

deze aandacht. 

Kinderen kunnen gedurende 1 of 2 dagdelen op onze locatie terecht, waar ze met een vaste 

begeleider een programma krijgen aangeboden wat aansluit bij het niveau en de belevingswereld van 

het kind. Tijdens het werken met dieren, maken kinderen daar contact mee. Dit verloopt op een heel 

ontspannen en natuurlijke manier, doordat dieren altijd op een zelfde manier reageren. Kinderen 

geven je vaak het gedrag terug wat jij bij ze ‘oproept’. Hierdoor leren kinderen anticiperen op 

eventuele onverwachte situaties. 

Zaterdags en in de vakanties 
Ben jij diegene die enthousiast wordt om kinderen te begeleiden die het net wat lastiger hebben in 

de maatschappij. Heb je affiniteit met (kleine)dieren en Paarden. Heb jij een relevante, zorggerichte 

opleiding, of ben je daarin studerende (MBO-3 of MBO-4). En vind jij het leuk om een heel bijzondere 

‘zaterdag baan’ te hebben dan ben jij diegene die wij waarschijnlijk zoeken. Ook het werken op 

doordeweekse dagen met deels volwassenen en deels kinderen hoort tot de mogelijkheden. Het 

aantal uren is bespreekbaar, maar minimaal is toch wel 8 uur / week. 

Solliciteren 
Schrijf je reactie per brief of per mail naar: 

Stichting Betach 

Sollicitatie activiteitenbegeleider   Mocht je vragen hebben over deze vacature 

Vijfsprongweg 4     bel gerust even en vraag naar Truus of Peter 

6733 JJ Wekerom     of op zaterdag naar Emmelieke of Roemer  

Mail: info@betach.nl 

Tel: 085-0647230 

Web: www.betach.nl 

FB: www.facebook.com\stichtingbetach 
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