
 

Vacature Shadow begeleider - (24-36 uur/week) 
 
Ben jij een enthousiaste en betrokken (shadow) begeleider en wil je graag werken in een organisatie 
waar zorg, kwaliteit en maatwerk voorop staat, dan zijn wij op zoek naar jou!  
Stichting Klimkoord is een gespecialiseerde zorgorganisatie gericht op autisme en ADHD, die actief 
zorg levert in de Zuid-Holland. Wij bieden diagnostiek, behandeling en ambulante begeleiding. Je 
komt te werken in een klein hecht team van 20 collega’s. Daarnaast hebben we ruim 130 ZZP 
zorgprofessionals, die ons veel zorg uit handen nemen.  
 
Als Shadow begeleider werk je ambulant op scholen en bied je zorg aan leerlingen met autisme en/of 
ADHD, die extra hulp nodig hebben. Hierdoor krijg je inzicht in de problematiek en situatie van de 
leerling en werk je oplossingsgericht om de situatie te verbeteren. Je bent de veilige haven voor 
kinderen, waar ze kunnen ontwikkelen en leren. Je zorgt daarbij voor een goede verslaglegging en 
voert ook evaluatiegesprekken met ouders, leerkrachten en andere betrokkenen.   
 

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.  

Wat neem je mee als Shadow begeleider? 
• Een relevante afgeronde Hbo-diploma richting zorg/hulpverlening en SKJ registratie.  

• Enige kennis en ervaring in ambulante begeleiding op scholen en diverse autisme gerichte 
interventies en methodieken. 

• Je staat stevig in je schoenen en kan omgaan met internaliserend en externaliserend gedrag.  

• Professionaliteit, integriteit en flexibiliteit. 

• Passie voor onze doelgroep. 

Wat bieden wij jou? 

• Een zelfstandige, afwisselende en verantwoordelijke functie waarbij je zeer betrokken bent 

in de zorgtrajecten, het opstellen van zorgplannen en de actieve begeleiding.  

• Veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid om te handelen binnen gestelde kaders. 

• Een goed salaris conform de CAO sociaalwerk (schaal 8).  

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, bijdrage 

zorgverzekering, extra verlof en opleidingsmogelijkheden. 

• Een fijne inspirerende werkomgeving met collega’s en zorgverleners waar je ruimte hebt om 

te groeien. De samenwerking is open en transparant op alle niveaus. We doen het samen! 

 

Is je interesse gewekt? 
Herken je jezelf in deze functie en ben je enthousiast geworden, dan wordt je van harte uitgenodigd om te 
solliciteren via info@klimkoord.nl!  

Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Henrike Spoelman via 06-40904143. 
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