
 
Autisme Expertise Zorgboerderij 
Van ’t Zandeind 
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5133 AC Riel 
 

 
KVK: 17257007 

E-mail: zorgboerderij@vanhetzandeind.nl 
M: 06-83649015 / 06-12542907  

Vacature: Individueel (autisme)begeleider 
 

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste, betrokken en flexibele collega voor onze 
Autisme Expertise Zorgboerderij Van ’t Zandeind (afgekort: AEZ Van ‘t Zandeind). 
 
Over ons bedrijf 
AEZ Van ’t Zandeind is onderdeel van Beleefboerderij van ’t Zandeind, een kleinschalig familiebedrijf in Riel. Naast 
125 runderen en wat kleinvee, is er altijd wat te beleven op onze boerderijcamping, boerderijwinkel, terras of in 
de excursieruimte. 
 
Sinds 2005 bieden wij op onze kleinschalige zorgboerderij AEZ Van ’t Zandeind specialistische, individuele 
begeleiding aan kinderen/ jongeren met een complexe zorgvraag binnen het autisme spectrum en een grote 
diversiteit in ontwikkelingsniveaus. Kwaliteit van zorg en de expertise op peil houden staan bij ons centraal.   
 
Door de intensieve één-op-één begeleiding kan er aangesloten worden bij de hulpvraag van het kind en kan er 
direct ingespeeld worden op de situatie. De basis in de begeleiding is het aanbieden van structuur, 
voorspelbaarheid en duidelijkheid. Vanuit een rustige omgeving waarin de deelnemer zich veilig voelt, kan er aan 
de gestelde doelen worden gewerkt en kunnen gedragsveranderingen tot stand worden gebracht. 
 
Wat ga je doen? 

• Samen met ouders worden de hulpvragen in kaart gebracht en de doelen bepaald. 

• Je gaat in overleg met ouders en betrokken hulpverleners om de zorg op elkaar af te stemmen. 

• Je gaat spelenderwijs en doelgericht met kinderen/jongeren aan de slag, om een optimale ontwikkeling 

tot stand te brengen. 

• Je observeert, rapporteert en evalueert gedurende een begeleidingstraject van het kind.  

• Je werkt individueel met een kind, maar wel in teamverband en je zoekt de samenwerking met andere 

kinderen/begeleiders.  

• Je haalt kinderen op school op, maakt in overleg een dagplanning passend bij de doelen, interesses en 

mogelijkheden van het kind.  

 

Ben jij die professional met een HBO-diploma met een pedagogische achtergrond, die het ziet zitten om onze 
deelnemers intensief te begeleiden om een optimale ontwikkeling tot stand te brengen? Kun je individueel 
werken, maar ook in teamverband? Heb je affiniteit met dieren en het buitenleven? Pas jij in een laagdrempelige 
werkomgeving, met een jong en betrokken team? En ben je in het bezit van een rijbewijs en een auto?  
Dan ben jij de collega die wij zoeken! 
 
Wat bieden wij? 
Je werkt in een gedreven team van zorgprofessionals die allemaal bereidt zijn dat stapje extra te zetten om het 
optimale van de deelnemers en elkaar boven te krijgen. Naast marktconforme salariëring bieden wij je de 
mogelijkheid te groeien als professional door intervisies en scholing. Op korte termijn komen er twee vacatures 
vrij door veranderingen in ons team. We zijn op zoek naar iemand die voornamelijk beschikbaar is op dinsdag, 
woensdag, vrijdag en zaterdag. De uren en dagen zijn in overleg, voor minimaal 12 uur per week. De uren zijn 
veelal buiten schooltijden om en in de weekenden en vakanties.  
 
Heb je interesse? 
Stuur dan je CV en motivatiebrief voor 17 januari 2022 naar zorgboerderij@vanhetzandeind.nl. 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Annelie Huijbregts, 06-12542907 of met 
één van onze collega’s op 06-83649015 over hun ervaringen. Op www.vanhetzandeind.nl lees je meer over onze 
boerderij en onze Autisme Expertise Zorgboerderij! 


