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CityKids is per direct op zoek naar een enthousiaste, flexibele Gehandicapten begeleider Kind & Jeugd voor 24 tot 32 
uur in de week voor de locatie in  Capelle aan den IJssel.  

Wie zijn wij?  

CityKids is een Medisch  Kindzorg Instelling. Bij CityKids kun je terecht bij het verpleegkundige kinderdagverblijf en het 
ontwikkelcentrum, voor kinderthuiszorg, praktisch pedagogische gezinsbegeleiding (PPG), begeleid en beschermd 
wonen en dagbesteding. 

Zorg voor kinderen en jongeren is onlosmakelijk verbonden met hun ouders en hun omgeving. Vanuit dit 
gezinsgerichte perspectief biedt CityKids ook gezinsbegeleiding op maat aan gezinnen met (jonge) kinderen.  
Het ontwikkelcentrum is er voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar met een ontwikkelingsachterstand, een 
(ernstige) verstandelijke beperking, een (ernstige) ontwikkelingsstoornis, een stoornis in het autisme spectrum en/of 
bijkomende gedragsproblematiek.  
De doelgroep van het verpleegkundige kinderdagverblijf betreft kinderen van 0 tot 12 jaar met complexe somatische 
problematiek. Deze doelgroep heeft behoefte aan een veilige kindgerichte omgeving waar met hulp van professionele 
kinderverpleegkundige zorg en (ortho)pedagogische begeleiding gewerkt kan worden aan de optimalisering van de 
lichamelijke, sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind.  
De meeste kinderen die op het ontwikkelcentrum van CityKids komen hebben een intensieve zorgvraag. Dat laat zich 
onder andere zien in moeilijk verstaanbaar gedrag en agressie komt veelvuldig voor. Op een werkdag speel je in op 
zeer uiteenlopende hulpvragen zoals ondersteuning bieden bij school voorbereidend werken tot verzorging en van 
oefenen met gebaren tot het leren omgaan met de problematiek die bij de cliënten speelt. 

Wie zijn die kinderen, die net dat beetje extra nodig hebben waar wij nu een vacature voor hebben? 

Jongens en meisjes in de leeftijd van 8 tot 12 jaar met een ernstige verstandelijke beperking en een prikkel verwerking 
stoornis en/ of hechtingsproblematiek. Zij krijgen individueel activiteiten aangeboden, zoals het spelen in de 
waterruimte, klim- & klauterruimte, samen fietsen of schommelen en buiten zijn of muziek maken. Dit alles met 
fysieke nabijheid, duidelijkheid en veel structuur. De kinderen hebben moeite met overgangen zowel in ruimte als in 
activiteiten. Het geven van voorspelbaarheid is voor hen belangrijk. Wanneer zij dit niet krijgen ontstaat er meer angst 
en spanning. Vanuit die angst kunnen zij agressie laten zien zowel gericht op de persoon als op het materiaal. Een 
vertrouwensband met de begeleider is voor de kinderen zeer belangrijk, evenals geduld en improvisatie. 

Jouw baan als Gehandicapten begeleider Kind & Jeugd  

Je begeleidt de kinderen binnen de dagbesteding. 

 Je bereidt activiteiten voor afgestemd op de behoefte van de cliënt 
 Je maakt deel uit van een multidisciplinair team 
 Je maakt deel uit van een groep waarbij meerdere cliënten één op één begeleiding krijgen 
 Je werkt aan een groepsproces 

Als Gehandicapten begeleider Kind & Jeugd onderhoud je daarnaast ook contact met het sociale netwerk van de cliënt 
en met instanties die van belang zijn voor de begeleiding. Je bent ook verantwoordelijk voor het opstellen, evalueren, 
bijstellen en uitvoeren van de individuele behandelplannen. Je onderhoudt contact met het sociale netwerk van de 
cliënt en met instanties die van belang zijn voor de begeleiding. 

 Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau 3/4, zoals Verzorgende, MMZ of PBGZ 
 Daarnaast heb je ervaring in het werken met cliënten met (ernstige) gedragsproblematiek 
 Ook heb je ervaring en kennis in het werken met cliënten met bijvoorbeeld hechtingsproblematiek en autisme 
 Je staat stevig in je schoenen, je bent zelfstandig 
 Je bent kritisch in de zorg die je biedt en je kunt daarop reflecteren 



 

     
Jouw profiel als Gehandicapten begeleider Kind & Jeugd  

Begeleider met enkele jaren werkervaring met een vergelijkbare doelgroep. 

 Gerelateerde opleiding op minimaal MBO niveau 3/4 zoals Verzorgende, PBGZ of MMZ 
 Helder en duidelijk, geduldig en rust uitstralen 
 Sterk in fysieke zin maar ook qua persoonlijkheid 
 Inzicht in eigen handelen en daar ook op kunnen reflecteren 
 Bereid om mee te denken over de toekomst van de kinderen 
 Proactief deelnemen aan overleg momenten 
 Bereid je activiteiten voor die afgestemd zijn op de behoefte van de cliënt 

Wat wij bieden 

 Een uitdagende functie van minimaal 24 uur en maximaal 36 uur per week 
 De werktijden zijn van 08:00 tot 17:30 uur 
 Een bruto maandsalaris van € 1.800,00 tot € 2.675,00 op basis van een 36-urige werkweek, CAO 

Gehandicaptenzorg FWG 35 
 De mogelijkheid om meer uren te werken via aanvullend flexibel werk 
 Eindejaarsuitkering van 8,33% 
 Vakantiegeld 8% 
 Netto bijdrage ziektekosten van € 13,67 per maand 
 Reiskostenvergoeding 
 Een vastgestelde CAO loonsverhoging van 3,4% per juni 2020 en 3,15% per juni 2021 
 Diverse doorbetaalde cursus- en opleidingsmogelijkheden 

Informatie 

Kijk voor meer informatie over CityKids op onze website www.citykids.nl.  
 

Sollicitatieprocedure  
 
Ben je geïnteresseerd in deze vacature van CityKids, solliciteer dan direct! Je brief met motivatie en Curriculum Vitae 
kan je mailen naar sollicitatie@citykids.nl ter attentie van mevrouw E. Reemst.  
Voor vragen kan telefonisch contact worden opgenomen via telefoonnummer 010 - 4673105.  
 
Je werkt bij CityKids met kwetsbare cliënten en daarom zijn wij zeer zorgvuldig in ons selectiebeleid. De aanvraag 
Verklaring omtrent het gedrag (VOG), het navragen van referenties, een integriteitscontrole via het 
Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn en het opvragen van informatie bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
maken om die reden onderdeel uit van de selectieprocedure.  
 
Wij ontvangen je CV en motivatie graag zo spoedig mogelijk. 
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