
Gidding Buiten-Zorg is een kleinschalige arbeidsmatige 
dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Deelnemers bij Gidding Buiten-Zorg voeren groen- en 
onderhoudswerkzaamheden uit in ruim opgezette werkgebieden. 
Zoals bijvoorbeeld Grootlandschap beheer voor gemeenten, 
particulieren, verenigingen en evenementenlocaties. We zijn niet 
zomaar een dagbesteding, werkprojecten worden geselecteerd 
op de kwaliteiten van onze deelnemers. Onze deelnemers worden 
door zowel ons als onze opdrachtgevers als volwaardige kracht 
gezien en horen erbij.

Vacature 
werkbegeleiders
Man/Vrouw 32 uur per week & 16-24 uur per week

Een dag bij Gidding Buiten-Zorg is voor zowel werkbegeleider als deelnemer nooit 
hetzelfde. Als werkbegeleider start je de dag op onze thuisbasis in Andelst. Daar 
begint de dag met een kort overleg met je collega’s en pakken we samen de werk-
bussen in. Daarna start iedere begeleider zijn eigen route om onze deelnemers thuis 
op te halen, dit omdat we de korte lijntjes en persoonlijk contact belangrijk vinden. 
De planning is iedere dag anders. De ene dag werk je samen met een collega en voe-
gen we 2 werkgroepen samen voor één groot werkproject. De andere dag haal je je 
eigen groep deelnemers op en ga je samen met je team aan de slag. Zo sta je de ene 
dag op het prachtige ‘Natuurakkers de Doornik’ hagen te scheren en de volgende 
dag voer je snoeiwerkzaamheden uit binnen één van de grootste tennisverenigingen 
van Nederland in de bosrijke omgeving van de Posbank.

Onze groep deelnemers bestaat op dit moment uit allemaal mannen in de leeftijd 
tussen de 18 en 65 jaar. De meeste deelnemers hebben een VG indicatie en een  
enkeling neemt deel om weer meer grip te krijgen op het leven. Het is een fijne 
groep die elkaar goed aanvullen en waar humor zorgt voor een leuke en veilige 
sfeer. Word jij hier enthousiast van? Klik dan hier voor ons bedrijfsfilmpje om een 
nog beter beeld te krijgen van onze werkdag.

Ons huidige team bestaat uit 4 creatieve en deskundige werkbegeleiders die weten 
hoe ze een project moeten aanpakken. Dit alles in een sfeervolle werkomgeving die 
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maximaal bijdraagt aan de buitenbeleving van onze deelnemers. We willen groeien 
naar 6 begeleiders zodat we onze flexibiliteit kunnen behouden en meer tijd over 
hebben om de dagbesteding goed vorm te kunnen geven, aandacht te hebben 
voor onze deelnemers en hun groei. We zijn een platte en transparante organisatie. 
We doen het allemaal zelf maar tegelijkertijd ook samen. Dat maakt het persoonlijk.

Wie zoeken wij:
•  Je bent vertrouwd met de doelgroep en tijdens de uitvoering van je werk kun je de 

uitdagingen en het gedrag van onze deelnemers begeleiden. 
•  Je kunt creatief denken buiten de lijnen en mogelijkheden zien. 
•  Je bent daadkrachtig en je bent je bewust van je eigen handelen. Je gaat lastige 

situaties niet uit de weg, maakt zelfstandig keuzes en durft verantwoordelijkheid 
te nemen. 

•  Ervaring in groenonderhoud is een pré, heb je dit niet dan kan dit aangeleerd  
worden d.m.v. training. 

•  Je hebt in elk geval affiniteit met buitenzijn en vind het leuk om met houtproducten 
te werken. Omgang met dieren kan een onderdeel zijn van je werk. 

•  Je bent in het bezit van een vakgerichte diploma in de Zorg op MBO4 of HBO niveau of 
bent bereid om deze te halen. Een werk-leertraject behoort tot de mogelijkheden. 

•  Daarnaast ben je creatief en heb je humor.

Wat bieden wij:
•  We bieden je een unieke werkvorm waarin het leveren van kwaliteit van de zorg 

samen met de uitvoering van werkprojecten centraal staan. 
•  Geen dag is het zelfde in deze veelzijdige baan en vrije werkomgeving, met een fijn 

team en een geweldige groep gemotiveerde deelnemers. 
•  Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het benutten van je talenten. 
•  We bieden een goed en passend salaris conform de CAO sociaal werk, afhankelijk 

van opleiding en werkervaring.

Hebben wij je enthousiast gemaakt?
Reageer dan voor 24 oktober 2022! Stuur je CV en motivatiebrief naar  
sollicitatie@giddingbuitenzorg.nl. Heb je nog inhoudelijke vragen?  
Stel ze gerust en neem contact op met René Gidding, via 06-42601184. 

Mochten we beide enthousiast zijn na het sollicitatiegesprek dan willen  
we je graag uitnodigen voor een meeloopdag.

www.giddingbuitenzorg.nl
giddingbuitenzorg@outlook.com
06-42601184

Klik hier en bekijk onze bedrijfsfilm 
voor een sfeerimpressie en volg ons  
op Instagram!
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