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Westerwoud, 18 februari 2018 
 
Onderwerp: uw vacature voor een enthousiaste Activiteitenbegeleider 
 
Geachte mevrouw Janse, 

Een van mijn collega’s attendeerde mij op uw vacature. Ze zei “Kim dat is echt iets voor jou!” 
Op dit moment werk ik op de administratie van een kleine zorginstelling, waar ik verantwoordelijk 
ben voor personeelszaken en planning. En inspring daar waar nodig. 
Mijn passie ligt echter in het directe contact met de bewoners, ervoor zorgen dat zij plezier beleven 
aan hun dagelijkse bezigheden. 
 
In de jaren op de middelbare school kwam ik er achter dat ik graag met mensen in contact ben, jong 
en oud. Ik was vaak te vinden bij mijn opa en oma en vond het fijn om bij hen te zijn. Daarom koos 
voor de SPW-4 opleiding. 
In mijn cv ziet u dat ik in mijn vakanties enkele jaren via Animatie Compagnie op campings werkte als 
recreatiemedewerker. Dat was een geweldige ervaring. Tijdens mijn opleiding deed ik mijn eindstage 
bij Zorgcentrum Avondrood, waar ik activiteitenbegeleider was. Samen met collega’s van de 
zorgteams en facilitaire teams, maar ook met vrijwilligers en mantelzorgers, was het onze insteek de 
bewoners een fijne dag te bezorgen. Een spelletje doen, knutselen, schilderen of handwerken. Ieder 
op zijn of haar eigen nivo. Hobby’s, zoals het maken van eigen kleding en tekenen en schilderen, 
komen goed van pas bij het begeleiden van anderen. 
Mijn collega’s kennen me als collegiaal en flexibel. Ik hou van een open communicatie en ben 
betrokken bij het wel en wee van anderen. Daarnaast kan ik goed zelfstandig werken en waar nodig 
de leiding nemen in een groepsactiviteit.  
Vanwege onze twee kinderen past het prima om 20-24 uur per week te gaan werken. 
 
Zoals u ziet wordt ik helemaal enthousiast als ik eraan denk dat ik misschien wel bij uw verpleeghuis 
aan de slag mag in mijn droombaan. Hopelijk bent u net zo enthousiast na het lezen van mijn brief. 
Wilt u meer weten? Aarzel dan niet en bel me snel voor een afspraak voor een persoonlijke 
kennismaking. 
  
Met vriendelijke groet, 
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