
 
 

Zoek jij een uitdagende functie binnen de zorg? En wil je werken in een jong dynamisch team 
waar een open cultuur heerst? Dan is deze vacature misschien wel wat voor jou! 

 
Persoonlijk begeleider 

Contract van minimaal 20 uur per week met uitzicht op vast contract.  
 
De functie:  
Voor onze mannelijk cliënten zijn wij op zoek naar een persoonlijk begeleider. De persoonlijk 
begeleider heeft binnen de organisatie van Kleen4Care een uitvoerende functie. Zij biedt 
dagelijkse individuele begeleiding aan cliënten en organiseert activiteiten tijdens de 
begeleidingsmomenten. Binnen het zorgproces ondersteunt de persoonlijk begeleider de 
zorgcoördinator.  
 
Over Kleen4Care:  
Kleen4Care biedt op een unieke wijze begeleiding aan kinderen vanuit de locatie in 
Voorhout. Onze cliënten worden voor de start van de begeleiding thuis of van school 
opgehaald en na de begeleiding weer thuis afgezet. De thuissituatie wordt hierdoor ontlast 
omdat kinderen buitenhuis begeleiding ontvangen. Het vervoer heeft Kleen4Care in eigen 
beheer hierdoor is er dagelijks contact tussen begeleider en ouders/verzorgers.  
Vanuit onze vaste locatie bedenkt de begeleider samen met de cliënt leuke, leerzame en 
sportieve activiteiten. Daarnaast helpt de begeleider mee aan het stimuleren van de 
zelfstandigheid van het kind. Dit doen wij door kinderen deel te laten nemen aan dagelijkse 
bezigheden zoals:  koken, boodschappen doen en andere huishoudelijke taken. Door het 
bieden van de juiste begeleiding kunnen de kinderen en jongeren zich zo optimaal mogelijk 
ontwikkelen en integreren in de samenleving. 
 
De functie-eisen:  

• Professional in de zorg (zorg gerelateerd diploma MBO niveau 3 of 4);  
• In het bezit zijn van een rijbewijs; 
• Kennis van en/of ervaring met kinderen en jongeren met autisme, ADHD en angst- en 

gedragsstoornissen; 
• Affiniteit met het bedenken en uitvoeren van sportieve activiteiten; 
• Flexibiliteit (geen 9 tot 5 mentaliteit);  
• Communicatief vaardig; 
• Bereikbaarheid en zelfstandig kunnen werken binnen het team. 

 
Wat bieden wij?  

• Doorgroei mogelijkheden binnen het bedrijf;  
• Het werken vanuit een vaste locatie in Voorhout;  
• Contract met minimaal 20 uur met uitzicht op een vast contract 

 
Ben je geïnteresseerd?  
Stuur dan je sollicitatiebrief met Curriculum Vitea naar ed@kleen4care.nl  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 


