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Vertel uw verhaal aan toekomstige medewerkers...

Wij zijn er 
voor jou 

Jij bent er 
voor haar

ASVZ laat mensen groeien. Dat geldt voor onze 
cliënten met een verstandelijke beperking, 
waarbij wij vooral in mogelijk heden denken. Maar 
het geldt zeker ook voor onze medewerkers, die 
de ruimte krijgen om hun werk zo goed mogelijk 
uit te voeren en zichzelf verder te ontwikkelen.
Bij ASVZ kun je werken met (jong)volwassenen, 
ouderen, kinderen of complete gezinnen, in 

Midden- en Zuid-Holland en West- en Midden-
Brabant. Naast de zorg in diverse woon- en 
dagbestedingsvoorzieningen bieden we bij ASVZ 
ook ondersteuning aan mensen of gezinnen die 
zelfstandig wonen. Om goed te kunnen inspelen 
op nieuwe ontwikkelingen en specifieke vragen 
van cliënten, kun je bij ons diverse opleidingen en 
trainingen op maat volgen. 

Daarnaast bieden we verschillende in- en externe 
opleidings mogelijk heden waarmee je jouw 
carrière perspectief vorm kunt geven. Of het nu 
om de inhoud van je werk, je ontwikkeling of je 
loopbaan gaat; we bekijken graag samen met jou 
de mogelijkheden. Want jij bent er voor onze 
cliënten, dus zijn wij er voor jou. 

Ontdek meer over ons werk en jouw 
mogelijkheden op werkenbijasvz.nl.

Stephanie Betten werkt als pedagogisch behandelaar 

bij zorg- en onderwijsorganisatie Kentalis in Sint-

Michielsgestel. In de dagbesteding werkt zij met 

jongeren en volwassenen die meerdere beperkingen 

hebben. Ze zijn bijvoorbeeld doof of doofblind en 

hebben een verstandelijke of lichamelijke beperking. 

”Onze doelgroep vind je nergens anders.”

“Onze cliënten zijn allemaal stuk voor stuk lieve mensen. 

Daar doen we het voor. Ik wil dat het goed met ze gaat en 

dat ze blij zijn. Wanneer een cliënt blij is, word ik ook blij. 

Onze cliënten hebben ons nodig om te functioneren, om 

zich staande te kunnen houden. Om dit te kunnen bieden 

vanuit ons werk in de dagbesteding, vind ik heerlijk. Het is 

fijn om met onze cliënten ‘naar buiten’ te kunnen, in een 

omgeving waarin we eropuit kunnen. Of dit nu wandelen 

is of fietsen, of zomaar iets wegbrengen of ophalen. Al 

het werk passen we aan voor die ene cliënt. Soms kan 

dit met een simpele oplossing, soms moeten we hiervoor 

iets groters maken. Tof is het als een cliënt door een door 

ons bedachte oplossing, toch iets kan. Of van een nood 

een deugd te maken: klusjes die gedaan moeten worden 

zo aanpassen en duidelijk maken dat onze cliënten het 

kunnen doen.”

 

Een fijn team met lieve collega’s

“Als pedagogisch behandelaar vind ik het erg leuk om 

multidisciplinair te werken. Samen met directe collega’s; 

begeleiders van Wonen, de behandelcoördinator, ouders, 

logopedistes, artsen en autisme coaches. Om samen te 

praten, brainstormen en werken naar een doel. Het maakt 

me trots als ik zie dat het goed gaat met een cliënt. Dat ze 

de wereld een beetje aan kunnen en hun dag een goede 

invulling heeft. Daarbij heb ik een heel fijn team met lieve 

en fijne collega’s, waarin we de zorg samen dragen. Ook 

in moeilijke tijden.”

De wereld meer kunnen begrijpen

“Het werken met het concept Ondersteunde 

Communicatie kan ik helemaal achter staan. Ik denk dat 

onze cliënten met deze methodiek de wereld waarin zij 

leven beter kunnen begrijpen. Verder probeer ik me te 

verplaatsen in hun belevingswereld. Af en toe uit de ban 

springen, lekker iets doen met cliënten dat niet standaard 

in hun programma zit. Soms goed voorbereid en soms 

moeten we gewoon iets ‘doen’. Als begeleider ben je 

belangrijk voor de cliënt. Door ons doen en laten hebben 

we veel invloed op het leven van onze cliënt. Door dit 

met veel inzet en enthousiasme te doen, hoop ik kleur te 

kunnen geven, aan hun leven.”  

Ben je geïnteresseerd in werken bij Kentalis? 

Ga naar www.kentalis.nl/vacatures 

‘Het maakt me trots 
als ik zie dat het 
goed gaat met een 
cliënt’
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Werken bij de Kessler Stichting is geen 
dag hetzelfde. Bijvoorbeeld Zorg en 
Wonen: onze cliënten hebben verpleging 

en verzorging nodig, maar alleen al het feit dat de 
gemiddelde leeftijd begin vijftig is, zorgt voor hele 
andere vragen en oplossingen dan in een meer 
regulier verpleeghuis. Zo betrekken we de cliënten 
zo veel mogelijk bij het wel en wee van de afdeling. 
Dat kan door samen te koken en kleine klusjes te 
doen maar ook door de cliënten een rol te geven bij 

de sollicitatiegesprekken. Wanneer je vanuit je eigen 
overtuigingen gemotiveerd bent om te werken als 
professional met dak- en thuislozen of andere sociaal 
kwetsbare mensen, die naast fysieke beperkingen 
ook aandacht en ondersteuning nodig hebben op 
andere levensgebieden, dan ben je bij de Kessler 
Stichting aan het juiste adres. Neem eens een kijkje 
op onze website: www.kesslerstichting.nl.  
Daar lees je meer over onze visie, methodiek en 
aanbod.  

Stichting Pro Senectute heeft 10 stijlvolle locaties 
waar gelijkgestemde senioren wonen en zich thuis 
voelen. Naast goede zorg- en dienstverlening, 
doen wij er alles aan om onze bewoners waarde-
volle momenten te bezorgen, iedere dag weer.   

Stichting Pro Senectute heeft 10 stijlvolle locaties 
waar gelijkgestemde senioren wonen en zich thuis 
voelen. Naast goede zorg- en dienstverlening, 
doen wij er alles aan om onze bewoners waarde-
volle momenten te bezorgen, iedere dag weer.   

Elkaar verder brengen. Dat is waar we bij Sherpa voor staan. Zelfs cliënten met een verstandelijke 
en een lichamelijke beperking, ernstig meervoudig beperkt (EMB), proberen we vooruit 
te helpen, zodat zij een rijk en waardevol leven kunnen leiden. En daar is een bijzonder type 
begeleider voor nodig. 

EMB-cliënten hebben 24 uur per dag intensieve begeleiding nodig. Ze communiceren hun 
wensen en behoeften met kleine gebaren en signalen. Als begeleider is het belangrijk dat je 
deze handelingen, maar ook de mimiek en houding van cliënten leert lezen. Alleen dan kun 
je hen leren begrijpen. 

Om je daarbij te helpen, ontwikkelden we intern de zogenaamde Leergang EMB. Een korte 
opleiding om je kennis en vaardigheden te verdiepen. Daarnaast werk je nauw samen met 
deskundigen van het Expertisecentrum om per cliënt een plan van aanpak op te stellen. 

Het werken met EMB-cliënten vergt kortom veel geduld, empathie en doorzettingsvermogen. 
Tegelijkertijd is het dankbaar werk. Door te werken aan een relatie, zorg je dat een cliënt zich 
veilig en gekoesterd voelt. Dus zoek jij een baan als begeleider in de gehandicaptenzorg of wil 
je je juist specialiseren? Kijk op werkenbijsherpa.nl 

Reinier – Bewoner 
Reinier is een vrolijke man, maar door zijn aandoening kan hij niet 
met woorden communiceren. Hij uit zich met kleine gebaren en 
geluiden. Om Reinier te begrijpen, moet je hem goed leren kennen.
Met Lotte was er direct een klik. Reinier wordt rustig als Lotte in de 
buurt is. 

Lotte – Begeleider EMB
Lotte is opgegroeid met het idee dat iedereen recht heeft op een 
menswaardig bestaan. Daarom koos ze ervoor om bij Sherpa stage te 
lopen. Op de afdeling EMB ontmoette ze Reinier en er was gelijk een 
klik. Lotte bleef na haar stage. Ze wil Reinier nog beter leren begrijpen 
zodat ze hem, binnen zijn beperkte mogelijkheden, verder kan brengen. 

Kijk voor meer informatie en vacatures werkenbijsherpa.nl of bel 035 – 646 42 90.

ELKE DAG LEREN WE 
ELKAAR BETER BEGRIJPEN.
Reinier & Lotte, bewoner en begeleider EMB

MediVacature.nl
meer dan alléén een vacaturebank
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Interactieve print
Augmented reality

Het gebruik van Layar is nieuw in de laatste editie van het 
magazine. Pagina’s kunnen voorzien worden van extra  
digitale informatie. 

Met de Layar app kan de lezer pagina’s ‘scannen’ met zijn of 
haar smartphone of tablet. Vervolgens wordt extra infor-
matie getoond in de vorm van video’s, websites, ‘bel-met’ of 
‘mail-direct’ knoppen en social media verwijzingen. 

Op deze manier creëren we een crossmediale ervaring 
waarmee de sollicitant meer mogelijkheden heeft en  
sneller tot actie kan overgaan. 

Vertel uw verhaal  
aan toekomstige  
medewerkers
Hoe valt u op tussen een opsomming 
van vacatures?  
 
Dit is erg lastig op een ‘gewone’ vacaturebank. 
Iedere organisatie heeft zijn eigen kenmerken en 
een verhaal te vertellen richting potentiële werk-
nemers. Binnen MediVacature.nl heeft u daar op 
de site en via social media alle ruimte voor. 

Wij geven diepte aan uw organisatie en vacatures 
met extra informatie, nieuws en achtergronden. 
U kunt laten zien waarom uw organisatie leuker, 
beter, anders is dan anderen en kandidaten extra 
motiveren om te solliciteren.

Magazine
Al sinds 2000 brengen wij een magazine uit in print en digitaal, gericht op  
afstudeerders in zorg- en welzijnsstudies (MBOv, HBOv, SPH, MWD, MMZ en  
Verzorgende). Via hun opleiding ontvangt deze groep van starters informatie 
over het werken bij de organisaties met wie wij samenwerken. Het magazine 
maakt hen ook bewust van de vacaturesite waar ze de rest van hun loopbaan  
terecht kunnen voor vacatures in zorg en welzijn. 
 
Een investering op zowel de korte als de langere termijn dus en een prima mogelijk-
heid voor werkgevers om kleur te geven aan hun organisatie richting deze belangrijke  
doelgroep. Uw informatie uit het magazine is ook heel makkelijk terug te vinden bin-
nen de site.

www.medivacature.nl/magazine

“CONTINUE STROOM VAN  
KWALITATIEF GOEDE KANDIDATEN.” 

 
MARLIES VAN WEEREN,

ADVISEUR WERVING & SELECTIE  
HAAGSE WIJK- EN WOON ZORG

MV
MediVacature.nl

“

Thuis in de stad

Mevrouw Van Voorn is 
geboren en getogen in 
de Nieuwmarktbuurt. 
Samen met verzorgen-
de IG Elisabeth gaat 
ze regelmatig even de 
Nieuwmarkt op. Voor 
een praatje, een rondje 
om of om een 
harinkje te halen bij de 
viskraam. 

Wil jij er ook zijn voor de  bewoners van Amsta? 
Kijk dan op onze website naar de mogelijkheden

                                 www.amsta.nl

Amsta is de zorgaanbieder in  
Amsterdam voor ouderen, mensen 

met een verstandelijke beperking en  
iedere andere Amsterdammer die  

behoefte heeft aan een steuntje in de 
rug. Bij Amsta kunnen mensen rekenen 

op professionele, praktische, persoonlijke 
en vooral liefdevolle ondersteuning.
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Amsta is één van de grootste 
zorgaanbieders in Amsterdam. 

We zijn er voor ouderen, mensen 
met een verstandelijke beperking 

en iedere andere Amsterdammer die 
behoefte heeft aan een steuntje in de 

rug. Bij Amsta kunnen mensen rekenen 
op professionele zorg, praktische,  
persoonlijke en vooral liefdevolle  

ondersteuning.

Zoek jij een uitdagende baan in een klein team 
met ruimte voor jouw ideeën? Neem dan contact 

met ons op of maak een jobalert aan op onze site. 
We vertellen je ook graag over onze doorgroei- en 

opleidingsmogelijkheden.

www.amsta.nl/vacatures 
/AmstaZorg 

www.linkedin.com/campany/amsta
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Nieuws & facebook
Organisaties zijn meer dan een momentopname en commu-
niceren voortdurend met hun doelgroep(en). Door relevant 
nieuws over uw organisatie op onze site te plaatsen en  
vacatures en nieuws via onze Facebook-pagina te publiceren, 
houden wij uw arbeidsmarktcommunicatie permanent op 
gang.

MediVacature.nl, grootste vacaturesite in 
zorg & welzijn 

Ieder jaar meer dan 1,4 miljoen bezoekers

Voor de organisaties met wie wij samenwerken plaatsen wij onbeperkt (meestal geautomati-
seerd en met een koppeling naar uw eigen sollicitatiesysteem) alle vacatures. U heeft dus geen 
extra werk door zelf te moeten plaatsen. 

Naast de bezoekers aan de site brengen wij via het onderdeel JobAlert uw vacatures onder de 
aandacht van duizenden (vaak latente) zoekers  Dit zijn meestal ervaren werkers op zoek naar 
een volgende stap/uitdaging in zorg en welzijn. 

MediVacature.nl is volledig responsive, dus via desktop, smartphone of tablet zijn uw vacatures 
zichtbaar.

“PRETTIGE AANVULLING IN DE  
COMMUNICATIE NAAR ONZE  

DOELGROEP”
 

MARION VAN DEN ENDE-DUNNING, 
 HOOFD P&O ASVZ

MediVacature is de grootste vacaturesite voor de zorg- en 
welzijnssector. Logisch, want een completer overzicht van 
wat de zorg- en welzijnssector aan uitdagingen in de vorm 

van banen, vrijwilligerswerk, stages of opleidingen kan  
bieden, is er niet. 1.410.000

Bezoekers per jaar

Geplaatste vacatures 
per sector

VVT 52%

Ziekenhuizen 14%

Gehandicaptenzorg 16%

GGZ / Verslavingszorg 15 %

Jeugdzorg 3%

MV
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Opleiden en werven
Er zijn tekorten in de zorg, we vertellen u natuurlijk niets nieuws. Daarom is 
het belangrijk, naast natuurlijk de uitstroom te beperken, vooral veel professio-
nals (verder) op te leiden. Dit niet alleen door starters maar ook zij-instromers 
en huidige werknemers te motiveren een (vervolg-)opleiding te gaan volgen. 

Afstudeerders aantrekken is één ding maar het is ook van belang een lange  
termijn perspectief te bieden. Vervolgopleidingen, traineeships en specialisa-
ties spelen hierin een niet geringe rol. Veel organisaties bieden deze mogelijk-
heden aan, maar hoe effectief wordt dit ingezet bij werving op dit moment?

Zowel binnen de site van MediVacature als in het magazine gaan we daarom 
in 2019 volop aandacht besteden aan het opleiden in al zijn facetten.

tot 25 jaar 25-35 35-45 45-55 55 jaar en ouder

Feiten & Cijfers



HANS VOGELZANG

vogelzang@medivacature.nl

015 212 93 03

TON SCHIPPER

t.schipper@medivacature.nl

015 212 70 32

Benieuwd naar ons verhaal?  

Graag maken wij met u een afspraak om nader kennis te maken en meer te 

vertellen over de mogelijkheden van MediVacature voor uw organisatie.

Via MediVacature vinden ieder jaar  
duizenden werkzoekenden hun baan in

Verpleging/Verzorging/Thuiszorg    Gehandicaptenzorg     
Ziekenhuizen    Maatschappelijke Opvang/Beschermd en Begeleid wonen       

GGZ/Verslavingszorg    Jeugdzorg

Een aantal organisaties waarmee wij samenwerken:


