
 

 

 
 
 
 
 
 
Vacature Sportbegeleider, +/- 5 uur per week  
 
Voor onze Het Zorgerf locatie in Waarland zijn wij op zoek naar een sportbegeleider.  
Beweging is goed voor onze cliënten. Aan het einde van de dag zijn ze graag in onze sportruimte te 
vinden of willen ze op diverse manieren in beweging zijn.  
 
Dit vragen wij van jou:  

- Eén of twee avonden in de week van 19.00-21.30 uur bewegen met onze cliënten. Dit kan 
zijn in onze fitness ruimte, maar ook fietsen, wandelen, balspelen of een andere vorm van 
bewegen.   

 
Wij zien bij jou graag dat je:  

- sportief ingesteld bent. 
- flexibel bent wat betreft je aanbod van sportieve activiteiten. 
- affiniteit hebt met onze doelgroep met een licht verstandelijke beperking.   
- bij voorkeur een relevante opleiding gevolgd hebt.  

 
Wij bieden  
Een interessante en uitdagende functie in een jonge en innoverende organisatie, waarbij je veel 
vrijheid hebt voor de uitvoering. Een baan waarbij eigen initiatief wordt gehoord en beloond. De CAO 
Gehandicaptenzorg is van toepassing op de functie.  
 
Wie zijn wij?  
Per 1-1-2022 is Stichting PluZorg ontstaan na een fusie van Stichting Heemz.org, Stichting PROV 
Jeugd en Gezin en Zorgerf Waarland. Wij bieden 24-uurs zorg in de vorm van wonen en dagbesteding 
bij Het Zorgerf (met meerdere vestigingen), dagbesteding, logeren en individuele begeleiding (bij 
aangesloten zorgbedrijven van Heemz.org) en intensieve individuele begeleiding, 
opvoedondersteuning, begeleide bezoeken en hulp bij thuiszitters (bij PROV Jeugd en Gezin). 
Kwaliteit van de zorg is één van de belangrijkste kernwaarden bij Stichting PluZorg. Daarnaast zijn 
klantvriendelijkheid, informeel en ambitie onze sleutelwoorden. 
Voor meer informatie over onze organisatie zie www.pluzorg.nl  
 
Meer informatie over de vacature?  
Telefonisch informatie opvragen kan bij: 
Ingrid Vleugel, coördinator woonhuis 1a  
via 06- 19113830 of via ingrid@hetzorgerf.nl  
 
Solliciteren naar deze functie? 
Stuur je sollicitatiebrief naar: Stichting PluZorg, t.a.v. mevrouw I. Vleugel, 
Trambaan 115, 1733 AX Nieuwe Niedorp of per e-mail ingrid@hetzorgerf.nl  

http://www.pluzorg.nl/

