Stichting Wielewaal organiseert o.a. logeerweekenden voor kinderen en jongeren met een
beperking. Tijdens het weekend worden allerlei recreatieve activiteiten georganiseerd.
Kinderen logeren het hele weekend of komen alleen de zaterdag of zondag overdag.
Wielewaal zet vrijwilligers in voor de begeleiding. Het vrijwilligersteam is het hele weekend
aanwezig (vrijdagavond tot zondagavond). De logeerweekenden worden het hele jaar door
georganiseerd. Hierdoor heeft Wielewaal plaats voor:

Recreatieleiders logeerweekenden M/V
De organisatie:
Wielewaal organiseert al ruim 35 jaar vakantieactiviteiten voor kinderen en jongeren met een beperking.
Naast de vakanties en kinderthemaweken organiseert Wielewaal sinds enkele jaren ook logeerweekenden
op 11 verschillende locaties in Nederland. Op iedere locatie wordt elk weekend, om het weekend of
eenmaal per maand een logeerweekend georganiseerd. Er wordt gestreefd naar een groepsgrootte van 5
tot 10 kinderen per weekend, eventueel uitgebreid met enkele kinderen die alleen overdag komen. De
vrijwilligersteams worden aangestuurd door een recreatieleider. Als recreatieleider ben je
verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de opvang en het activiteitenprogramma.
De functie:
De functie omvat het volgende takenpakket:
o leiding en begeleiding van minimaal 6 logeerweekenden op een locatie gedurende een seizoen,
o voorbereiding en afronding van de logeerweekenden,
o budgetbeheer en verslaglegging,
o aansturen van het wisselende vrijwilligersteam,
o verantwoordelijkheid voor het draaien van het activiteitenprogramma en het aanpassen van de
activiteiten aan leeftijden en handicaps,
o evt begeleiding van een stagiaire, die jou ondersteunt in de organisatorische werkzaamheden,
o deelname aan het trainingsweekend voor Wielewaalleiding en evt instructiedag,
o aanwezigheid op de locatie van vrijdagavond tot zondagavond, inclusief overnachtingen.
Je wordt begeleid door en legt verantwoording af aan een stafmedewerker van Wielewaal.
Wielewaal vraagt:
o leeftijd 20 jaar of ouder,
o minimaal HBO-niveau 2e studiejaar,
o opleiding in of ervaring met het organiseren van activiteiten,
o minimaal 1 lange stage op sociaal gebied of ervaring in het aansturen van groepen,
o enige kennis van en/of ervaring met het werken met vrijwilligers,
o affiniteit met kinderen met een handicap,
o bereidheid en mogelijkheid ervaring op te doen in verzorging,
o creativiteit en sportiviteit,
o zelfstandig kunnen werken,
o beschikbaarheid 1 weekend per maand gedurende minimaal 6 maanden (uitbreiding mogelijk).
Wielewaal biedt:
Een uitdagende functie waarin je je creativiteit en enthousiasme kwijt kunt. Een leuke invulling voor je
weekenden (uitbreiding met kinderthemaweken in schoolvakanties mogelijk), waarin je veel ervaring kunt
opdoen. Je wordt goed voorbereid op je taken en tijdens de weekenden word je op afstand begeleid door
een ervaren medewerker. Er is eet- en slaapgelegenheid op de locatie. Vergoeding volgens CAO Welzijn
schaal 1 plus vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Voor voorbereiding wordt tevens een aantal uren
uitbetaald.
Heb je belangstelling voor deze veelzijdige weekendbaan?
Stuur je sollicitatie, voorzien van motivatiebrief en cv naar info@wielewaal.nl t.a.v. Saskia Awater. Wil je
meer weten? Kijk op www.wielewaal.nl of neem contact op met Saskia Awater via 088 122 44 00.

