
 

Vacature Shadow begeleider - (24-36 uur/week) 
 
Per direct hebben we een vacature voor een ervaren Shadow-begeleider op die ambulant op scholen 
in regio Haaglanden de zorg kan bieden aan jeugdigen met autisme pittige gedragsproblematieken. 
Stichting Klimkoord is een organisatie die zich inzet voor ambulante begeleiding, diagnostiek en 
behandeling voor mensen met een hulpvraag gerelateerd aan autisme en/of ADHD. Samen staan we 
sterk! Onze missie richt zich op zorg op maat leveren vanuit de expertise van onze zorgverleners op 
gebied van begeleiding, kennisbevordering, innovatie en diverse sociale initiatieven. Wij zoeken een 
enthousiaste zorgverlener die als Shadow-begeleider hier een bijdrage aan wil leveren.  
 

Wat doe jij als Shadow begeleider? 
• Je biedt begeleiding aan cliënten met ADHD en/of autisme, teneinde inzicht te verkrijgen in 

de problematiek en situatie van de cliënt en gehele context c.q. systeem van een cliënt met 
het oog om te leren omgaan met of het verbeteren van de situatie.  

• Je Je bent aanwezig en sluit aan bij het schoolsysteem en het pedagogisch klimaat op een 
bepaalde school. Je draagt zorg voor de bijbehorende verslaglegging en voert 
adviesgesprekken met ouders, leerkrachten en andere betrokkenen.  

• Je bent verantwoordelijk voor het zijn van een veilige haven, stevige begeleider en de 
uitvoering van zorg op maat op school locaties.  

Wie ben jij als Shadow begeleider? 
• Je beschikt over een relevante afgeronde HBO opleiding in de zorg en hebt al meerdere jaren 

een SKJ registratie; 
• Je bent iemand die stevig in zijn/haar schoenen staat en kan omgaan met jeugdigen met 

externaliserende problematiek; 
• Het is een pré als je kennis en ervaring hebt van het leveren van ambulante begeleiding op 

scholen en diverse autisme gerichte interventies en methodieken; 
• Je bent professioneel, integer en kan je flexibel opstellen; 
• Je hebt passie voor de doelgroep en je hebt kennis betreffende de diverse soorten 

zorgverlening en behandelmogelijkheden binnen de autismezorg. 

Wat bieden wij jou? 
• Een zeer zelfstandige en verantwoordelijke functie met ruimte voor het zelfstandig opstellen 

van SMART doelen en zorgplannen 
• Een arbeidsovereenkomst conform de CAO sociaalwerk met een marktconform salaris; 
• Een zelfstandige, uitdagende baan waarbij je zeer betrokken in de zorg meewerkt; 
• Een gezellige motiverende werkomgeving waar je samen met collega’s ruimte hebt om te 

groeien in je functie; 
• Een functie waarin de inhoud leidend is; 
• Veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid om te handelen binnen gestelde kaders. 
• De samenwerking is open en transparant op alle niveaus; we doen het samen! 

Is je interesse gewekt? 
Dan nodigen wij je uit om cv en motivatiebrief te mailen naar paulazandstra@klimkoord.nl.   
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Paula Zandstra; 06 510 16393 
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