
met een hart voor jongeren 
met autisme

Gepassioneerde 
zorgmedewerker 
gezocht



Wie zijn wij?
De Merel Foundation biedt met de projecten De Kleine 

Wereld en Het Buitenhuis behandeling en/of begeleiding 

aan kinderen en jongeren met ASS (Autisme Spectrum 

Stoornis) en een ontwikkelingsachterstand. 

Wij hanteren de ABA (Applied Behavior Analyses) 

wetenschap. De effectiviteit van ABA is wetenschappelijk 

bewezen en is anno 2019 in de VS en veel andere 

westerse landen de standaard behandelmethode. 

Systematisch en in kleine stapjes werken we aan de 

ontwikkeling van onze kinderen/jongeren. Dit doen we 

zowel één-op-één, één-op-twee en in groepsverband.

Met De Kleine Wereld, ons early intervention project, 

bieden wij een plek waar jonge kinderen met autisme en 

een ontwikkelingsachterstand (3 tot 5 jaar bij plaatsing) 

intensief worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. 

Een gedeelte van de kinderen vindt aansluiting met het 

onderwijs via onze onderwijs/zorg groep (onze Samen 

naar School klas). Voor de kinderen waarvoor een 

onderwijs setting niet passend is, ontwikkelen we 

Het Buitenhuis.

Het Buitenhuis 
Een nieuw zorgconcept voor kinderen/
jongeren van 7 t/m 21 jaar
Voor onze pilotgroep (7 t/m 11 jaar) van Het Buitenhuis zijn 

wij op zoek naar een gepassioneerde zorgmedewerker. 

Met Het Buitenhuis willen we een hoogwaardig zorg-

concept creëren voor kinderen/jongeren met autisme en 

een grote ontwikkelingsachterstand. 

Onze missie

Met Het Buitenhuis willen wij een plek creëren waar 

jongeren met autisme worden voorbereid op een zo 

zelfredzaam, zinvol en gelukkig mogelijk bestaan. 

Onze visie

Wij willen de jongeren tot ontwikkeling brengen door te 

leren in een natuurlijke leeromgeving (Natural Environment 

Teaching). Door paard te rijden, te koken, te tuinieren, te 

sporten en bijvoorbeeld door muziek te maken. In het 

programma sluiten wij organisch aan op de motivatie en 

talenten van de jongeren. Hierbij passen we Applied 

Behavior Analyses toe als wetenschappelijk effectief 

bewezen aanpak. We hanteren de Essential For Living als 

curriculum voor de persoonlijke leerdoelen en borgen 

deze in een Individueel Educatie Plan. Gedurende de dag 

anticiperen we op de Sensorische Informatieverwerking 

van de jongeren. De programma’s worden begeleid door 

deskundigen gecombineerd met medewerkers met een 

passie voor de verschillende programmaonderdelen. 

Alles in een huiselijke, natuurlijke en veilige omgeving. 

Het Buitenhuis, voor een zelfredzaam, zinvol  
en gelukkig bestaan voor jongeren met autisme.

foundation



Jouw werkzaamheden
Als team zijn we ervoor verantwoordelijk om de 

persoonlijk leerdoelen van de kinderen systematisch te 

verwerken in de programma’s. Binnen de programma’s 

zetten we voldoende leersituaties op om vaardigheden 

aan te leren en te generaliseren. Het schrijven van een 

Individueel Educatie Plan, het verzamelen van data en 

het verzorgen van oudergesprekken, oudercontact en 

ouderbegeleiding behoren tot de werkzaamheden. Het is 

belangrijk dat je in staat bent het gedrag van de kinderen 

nauwkeurig te observeren en analyseren. Aangezien je 

intensief wordt begeleid door een ABA deskundige is het 

tevens belangrijk dat je openstaat om jezelf te 

ontwikkelen. Het is een voorwaarde deze kinderen te leren 

kennen en werkelijk contact te maken. Een positieve en 

warme benadering en een flinke dosis vindingrijkheid zal 

hiervoor nodig zijn.

Wat wij vragen

• Relevante opleiding op HBO/WO niveau

• Bij voorkeur ervaring met kinderen/jongeren met 

autisme en een ontwikkelingsachterstand

• Een verklaring omtrent gedrag (VOG)

• Beschikbaar vanaf 1 januari 2020

Wat wij bieden

• Beloning volgens CAO Jeugdzorg (schaal 7/8)

• Werkweek van 29 tot 36 uur (in overleg)

• Interne basisopleiding ABA

Onze ideale collega

• heeft een open houding en is authentiek

• houdt van dieren en in de natuur zijn

• heeft geduld en doorzettingsvermogen

• is actief en neemt initiatief en houdt van aanpakken

• heeft inlevingsvermogen en is vindingrijk

• is leergierig en staat open om zichzelf te ontwikkelen

• kan gedrag nauwkeurig observeren en analyseren

• kan constructief omgaan met instructies en feedback 

van teamleden

• kan snel schakelen tussen denken en handelen

• is vrolijk en enthousiast met gevoel voor humor

Ons motto: Think positive, be positive 
and positive things will happen!
Wij zijn een betrokken organisatie. Dit vraagt, initiatief, 

flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de medewerkers. 

Met een positief gepassioneerd, authentiek en vindingrijk 

team in Leiden bieden wij een unieke plek voor 

medewerkers die affiniteit hebben met onze missie Jij kunt 

het leven van deze kinderen/jongeren wezenlijk veranderen.

Heb je interesse?
Stuur je CV en motivatie (dit mag een filmpje zijn) uiterlijk 

maandag 11 november naar femke@merelfoundation.nl


