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1. INLEIDING 
Raeger is een behandel- en begeleidingscentrum voor kinderen met autisme. Elk kind binnen 
Raeger heeft een individueel zorgplan. Hierin staan de doelen waaraan gewerkt dient te 
worden ten einde zowel de individuele als groepsdoelstelling te kunnen behalen. Op elke 
groep staan maximaal 2 leidsters die elk maximaal 3 kinderen begeleiden/behandelen. Omdat 
er daarnaast ondersteunende werkzaamheden zijn, is besloten op elke groep extra handen in 
te zetten.  
 
Raeger kent naast het reguliere personeel, ondersteunend personeel dat ingezet wordt ter 
bevordering van zowel de groeps- als individuele behandeling en begeleiding. Raeger is 
dankbaar voor deze vormen van inzet. Daarbij realiseert het bestuur van Raeger zich dat de 
verschillende vormen vragen om verschillende niveaus van bezoldiging en dat er sprake is van 
verschillende bevoegdheden.  
 
Doel 
Het doel van het ondersteunend personeel is te zorgen voor extra handen op de groep. De 
ondersteuners ondersteunen de mentoren bij diverse werkzaamheden. Daarnaast wordt aan 
de ondersteuners de kans geboden om op een ontspannen manier bekend te raken met het 
werk binnen Raeger. Hierdoor kunnen zij doorstromen naar de flexpool. Dit geldt uiteraard 
alleen voor medewerkers die goed en volledig functioneren.  
 
De afgelopen jaren zijn zowel MBO-ers, HBO-ers en WO-ers in opleiding ingezet. Daarnaast 
zijn er afgestudeerden ingezet. Omdat het niet voor alle groepen duidelijk is wat de 
inwerkperiode behelst en wie welke bevoegdheden heeft wordt deze notitie geschreven. 
Hierin wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 

 welke vormen van ondersteuning kent Raeger? 

 welke bevoegdheden heeft de ondersteuning? 

 hoe ziet de inwerkperiode eruit? 

 welke financiële tegemoetkoming is gekoppeld aan het niveau van ondersteuning? 
 
 

2. BEVOEGDHEDEN 
De mentoren zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de behandeling, begeleiding en de 
zorgadministratie. Het ondersteunend personeel is te verdelen in twee categorieën namelijk 
bevoegd en niet-bevoegd personeel. Alle gediplomeerde ondersteuners zijn bevoegd. 
Stagiaires vanuit de universiteit dan wel vanuit een HBO opleiding zonder diploma’s zijn niet 
bevoegd.  
 
De norm om een groep te mogen leiden dan wel zelfstandig op een groep te mogen staan is 
een HBO of WO diploma gerelateerd aan de werkzaamheden. Dit betekent dat in geval van 
ziekte of vrij, een PM-er incidenteel ondersteund mag worden door trainees, kandidaten 
vanuit de proefplaatsing en vrijwilligers. Wanneer dit structureel is betekent dit dat de 
betrokkene voor minimaal een flex-contract in aanmerking komt.  
 
 

3. WELKE VORMEN VAN ONDERSTEUNING KENT RAEGER? 
Raeger kent de volgende vormen van ondersteuning: 
 
Categorie A:  Stagiaires  
Stagiaires zijn studenten die op grond van hun opleiding een stageplaats hebben verkregen. 
De inhoud van de stage is gekoppeld aan specifieke doelen vanuit de opleiding. De stagiaires 
worden intensief begeleid door de leidsters en onderhouden regelmatig contacten met het 
opleidingsinstituut van de stagiaire.  



 

 

2 Titel 

12 januari 2015 

 

 
Dit zijn: 
HBO stagiaires 
In 2011, 2012 en 2013 heeft Raeger verschillende stagiaires in mogen zetten. Dit zijn 
voornamelijk stagiaires van de HVA geweest. In de praktijk bleek deze vorm erg 
arbeidsintensief te zijn. Daarnaast vragen de ondersteunende werkzaamheden meer 
theoretisch inzicht, hetgeen bij de HBO stagiaires ontbreekt. Om deze reden zal zo min 
mogelijk worden gekozen voor deze vorm. De stagetaken komen boven op de reguliere taken 
van de leidsters. In de praktijk levert dit veel extra uren op. 
 
WO stagiaires 
WO-ers die via de universiteit komen kunnen 6-9 maanden stage lopen bij Raeger. Dit is een 
minder intensieve vorm en is eigenlijk vormvrij. Belangrijk is wel dat de stagiaires oefenen in 
het doen van psychologische onderzoeken. Dit kunnen bijvoorbeeld IQ-testen zijn.  
 
Categorie B: Trainees 
 
B.1 Trainees (met een afgeronde opleiding) 
Academici met relatief weinig ervaring op het gebied van behandeling of begeleiding van 
kinderen met autisme kunnen in een ondersteunende functie ingezet worden binnen Raeger. 
Deze medewerkers worden trainees genoemd. Trainees komen vanuit de volgende 
opleidingen: pedagogiek, orthopedagogiek of psychologie. De traineeplekken zijn bedoeld om 
werkervaring op te doen gedurende een periode van maximaal 9 maanden en zijn in principe 
vormvrij. Na deze periode krijgen deze medewerkers, afhankelijk van hun capaciteit en 
ontwikkeling binnen de organisatie, een flex-contract aangeboden. Op de groep wordt in 
overleg bepaald waar de trainee voor ingezet wordt. Uiterlijk in de laatste maand van het 
traineeship vindt een evaluatiemoment plaats waarin de verdere mogelijkheden binnen 
Raeger besproken worden. Gegevens uit de Belbin-enquete en het 360-graden-feedback 
formulier worden hierbij gebruikt.  
 
B.2 Trainees/ Werkzoekenden in een werkervaringsbaan (WEB) 
Onder deze groep vallen medewerkers die door het UWV dan wel de gemeente Amsterdam 
zijn geplaatst voor een periode van 3-6 maanden. Deze werken met behoud van uitkering. 
Deze medewerkers zijn in twee groepen te verdelen: 

A. Trainees (volwassenen tot 27 jaar) zijn afgestudeerde HBO-ers of WO-ers die op basis 
van 3-6 maanden met behoud van uitkering binnen Raeger mogen werken. Allen 
hebben zij een uitkering uit de Wet werk en bijstand. Het doel van de werkperiode is 
om werkervaring op te doen.  

B. WEB-ers (volwassenen vanaf 27 jaar) zijn afgestudeerde HBO-ers of WO-ers die op 
basis van 3-6 maanden met behoud van uitkering binnen Raeger mogen werken. Allen 
hebben zij een uitkering uit de Wet werk en bijstand. Na deze periode is Raeger vrij 
om hen wel of geen contract aan te bieden. Het doel van de werkperiode is om 
werkervaring op te doen.  
 

B.3. Proefplaatsingsmedewerkers 
Deelnemers vanuit de proefplaatsing komen vanuit het UWV. De proefplaatsing duurt 
maximaal 3 maanden en wanneer deze met goed gevolg wordt afgerond volgt er automatisch 
een contract. De deelnemers vanuit de proefplaatsing zijn allen afgestudeerd. HBO of WO. 
 
B.4. Vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn afgestudeerden (HBO of WO) die zich voor een bepaalde periode 
beschikbaarstellen. 
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4. INWERKPERIODE 
 
Hoe ziet de inwerkperiode eruit 
Zoals eerder gezegd is de inzet van het ondersteunend personeel tweeledig. Enerzijds om 
extra ondersteuning te bieden. Anderzijds om werkervaring op te doen. Alle medewerkers 
dienen onafhankelijk van hun opleiding en achtergrond één week mee te lopen voor zij 
zelfstandig kunnen functioneren. De inwerkperiode bestaat uit de volgende elementen: 

 Kennismaking 

 Groep observeren 

 Lezen van de kinddossier  

 Interne trainingen ( AutismPro, BHV, Agressie, Zillz, Gesprekstechnieken, AMK) 

 Helpen bij de lunch 

 Corvee  

 Kopieerwerk  

 Opruimwerkzaamheden 

 Doen van suggesties voor verbetering 
 
Na de inwerkperiode kunnen werkzaamheden worden overgedragen. Men dient zich ervan te 
vergewissen dat er een verband moet zijn tussen de werkzaamheden en de ondersteuning. 
De ondersteuners zijn in principe boventallig, tenzij er op meerdere groepen meerdere PM-
ers tegelijkertijd ziek zijn.  
 
 
5.FINANCIËLE TEGEMOETKOMING 
 
Een ieder die diensten levert bij Raeger heeft recht op een financiële tegemoetkoming. Voor 
het ondersteunend personeel zijn er 3 categorieën: 

1. Stagiaires die vanuit de opleiding een stageplek hebben 
2. Trainees die op vrijwilligersbasis op een traineeplek zitten 
3. Trainees die vanuit de uitkering binnen Raeger zijn geplaatst 
4. Vrijwilligers met een afgeronde HBO of WO opleiding  

 
1. Categorie WO stagiaires vanuit de opleiding  

Stagiaires binnen deze categorie krijgen €1.28 per uur en de reiskosten worden volledig 
vergoed.  

 
2. Trainees (WO) die op vrijwilligersbasis op een traineeplek zitten 

De vergoeding hiervoor bedraagt €250,- per maand op basis van 4 dagen. In specifieke 
situaties kan een toeslag worden gekregen. In het geval dat een medewerker een baan 
opzegt om bij Raeger te komen werken dan wel andere vragen in financiële zin aan de 
orde zijn waardoor stage lopen niet mogelijk is, kan een toeslag worden toegekend van 
minimaal €50 en maximaal €400 per maand voor een periode van 6 maanden en de 
reiskosten worden volledig vergoed.  
 

3. Trainees (WO) uit de uitkering  
Deze categorie krijgt de reiskosten volledig vergoed. 

4. Vrijwilligers met een HBO opleiding 
Deze vrijwilligers ontvangen een vergoeding van €175, per maand en de reiskosten 
worden volledig vergoed.  
 

 


