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VACATURE SOCIAAL BEGELEIDER/ACTIVITEITENBEGELEIDER (50%-50%) 
5 mei 2022 
 
Wij zijn per direct op zoek naar een leuke collega voor de periode mei 2022 – 
december 2022 met zicht op verlenging. In het kader van ziektevervanging en 
zwangerschapsverlof zoeken wij een sociaal begeleider/activiteitenbegeleider voor 32 
uur per week.  
 
 
Wie zijn wij? 

 

Pluspunt Rotterdam is een werkcentrum voor Rotterdammers met een flinke afstand tot de 

arbeidsmarkt. Veelal als gevolg van een combinatie van problemen: sociaal, financieel en/of 

mentaal. Bij Pluspunt werken zij aan een beter leven. Niet alleen voor zichzelf, maar zeker ook 

voor anderen. Met sociale, culturele en duurzame activiteiten dragen we bij aan een betere 

samenleving voor iedereen. Om te beginnen in gebieden waar we actief zijn; Blijdorp, Nieuwe 

Westen en M4H. In die gebieden bieden we aantrekkelijke en activerende dagbesteding aan ca 

100 deelnemers die (daarnaast) ook begeleiding of behandeling ontvangen van een tiental 

Rotterdamse zorginstellingen. Bij het realiseren van initiatieven voor kwetsbare wijkbewoners, 

werken we o.a. samen met Stichting Voedseltuin, welzijnsorganisaties, duurzame ondernemers 

en wijkinitiatieven. 

 

Waar zijn wij naar op zoek? 

 

We zijn op zoek naar een enthousiaste, bevlogen begeleider met een relevante (MBO) opleiding 

en bijbehorend denk- en werkniveau. Iemand die past in ons kleine team, die kan anticiperen op 

wisselende situaties en de uitdagingen van onze deelnemers kan vertalen naar passende 

activiteiten.  

 

De sociale- en activiteitenbegeleider die wij zoeken is in staat om de dag te structureren en onze 

deelnemers zowel op individueel als groepsniveau te stimuleren en te activeren. Verder beschikt 

hij/zij over: 

 

⎯ Goede en gestructureerde plan- en organisatievermogen voor het begeleiden van 

deelnemers en ondersteunen van hun werkzaamheden. 

⎯ Doelgericht, tactvol en strategisch kunnen samenwerken met zorg-, welzijns- en 

wijkpartners. 

⎯ Stressbestendig en stevig in de schoenen staan. 

⎯ Kennis van het werkveld sociale-, culturele, dagbestedings- en wijkinitiatieven die 

interessant (kunnen) zijn voor onze deelnemers is een pre. 

⎯ Beschikt over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag.  
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⎯ Een zelfstandige werkhouding en gezonde dosis zelfvertrouwen. 

⎯ In staat om in teamverband samen te werken met werkplaatsbegeleiders, trajectbegeleiders 

en vrijwilligers. 

⎯ Creativiteit en improvisatievermogen. 

⎯ Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en goede didactische vaardigheden voor het 

verstrekken van informatie en het geven van instructies. 

⎯ Enige voorkennis van GGZ-problematiek wordt gezien als een pré.  

 

Taakomschrijving 

De sociale- en activiteitenbegeleider zal zich bezighouden met:  

 

- Activiteitenplan uitvoeren zodanig dat deelnemers zich ontwikkelen op het gebied van 

sociale, educatieve en arbeidsvaardigheden. 

- Het creëren van een positieve, voedende groepssfeer waarin deelnemers op een informele 

wijze werken aan zichzelf. 

- Het verrichten van bijbehorende administratieve werkzaamheden, zoals een 

aanwezigheidsregistratie en individuele en groepsrapportages.  

- Deelname aan werkoverleg.  

- Bewaken van de dag structuur en door onder andere aan te sturen op dagelijkse 

huishoudelijke, werk- en andere taken op de locatie die door deelnemers worden uitgevoerd. 

 

Wat bieden wij? 

Een tijdelijk dienstverband van 32 uur per week met zicht op een verlenging. Een betrokken, 

multidisciplinair en relatief klein team van werkplaatsbegeleiders, trajectbegeleiders en sociaal 

begeleiders. Een positieve werksfeer, gericht op persoonlijke- en professionele ontwikkeling met 

veel ruimte voor eigen inbreng. Prettig werken volgens een mensgerichte werkwijze en 

laagdrempelige benadering van deelnemers.  Beloning volgens schaal 7 van het cao-welzijn MBO 

functie activiteitenbegeleider. 

 

Interesse? 

Stuur snel je cv en motivatiebrief naar anniek@pluspuntrotterdam.info t.a.v. Anniek van den Berg 

en wellicht nodigen we je uit op gesprek. Tot en met 13 mei kan er gesolliciteerd worden, na 

die datum worden sollicitatiegesprekken ingepland.  

mailto:anniek@pluspuntrotterdam.info

