Ruimte om je vak uit te oefenen en het resultaat daarvan dagelijks in de praktijk te zien. Dat krijg
je in onze overzichtelijke organisatie, waar we expertise hebben én iedereen bij naam kennen;
circa 140 cliënten, hun netwerk en 300 collega’s. Maeykehiem is er voor iedereen met een
verstandelijke beperking in het zuidwesten van de provincie Friesland. Cliënten praten dagelijks
mee over hun eigen leven en over onze organisatie. Over wonen en werken en onderdeel zijn van
de lokale samenleving. Jij krijgt ook alle mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Als je het leuk
vindt om in een organisatie in beweging te werken en een open oor te vinden voor ondernemende
voorstellen, dan is dit je kans. Vanuit je eigen expertise en professionele trots kun je invulling
geven aan je functie. Op welke plek je ook zit.

Wij zijn op zoek naar een

Begeleider B
Bouwen 26/de Bolder
Ben jij de enthousiaste begeleider die ons een veilig, betrouwbaar een goed gevoel weet te geven.
Soms zitten we wat minder goed in ons vel, wij kunnen dan verbaal en fysiek boos worden. Dit
komt voornamelijk door onze bijkomende problematiek zoals hechtingsstoornissen, stoornissen in
het autistisch spectrum. Ook op de momenten dat wij boos zijn, hebben wij begeleiders nodig die
ons een veilig, betrouwbaar en goed gevoel kunnen geven. Deze wisseling tussen gezellig &
sfeervol en soms chagrijnig & boos is wat onze groep zo uniek en divers maakt. Wij zijn op zoek
naar nieuwe begeleiders die het tof vinden om leuke activiteiten te ondernemen maar gelijktijdig
duidelijkheid en structuur kunnen bieden als dit nodig is.
Wat ga je doen?
Je begeleidt en ondersteunt de cliënten, zowel individueel als in groepsverband. Daarnaast
onderneem je passende activiteiten met de cliënt, afhankelijk van zijn of haar
ondersteuningsvraag. Je bent medeverantwoordelijk voor het behalen van doelstellingen in het
ondersteuningsplan van de cliënt en volgt hierbij de behandellijnen. Je rapporteert dagelijks
digitaal voor het ondersteuningsplan van de cliënten aan de hand van doelen en
stemmingslijsten.
Je collega’s en de locatie
Bouwen 26 is een groep waarin zes volwassen cliënten in de leeftijd van 32 tot 57 jaar wonen. De
cliënten hebben een matig tot ernstige verstandelijke beperking, ASS en andere aanverwante
stoornissen. Dit maakt deze groep een intensieve begeleidings- en behandelgroep. Alle cliënten
hebben veel baat bij een overzichtelijke dagindeling en een voorspelbare benadering. De cliënten
wonen ieder in hun eigen studio-appartement met woon/ slaap en doucheruimte binnen
bouwen 26, Vanuit de centrale ruimte worden de cliënten van Bouwen 26 ondersteund en
begeleid.
Tussen Bouwen 26 en dagbestedingslocatie de Bolder bestaat er een samenwerkingsverband.
Vanuit Bouwen 26 gaat een deel van het personeel mee naar de Bolder om daar de cliënten te
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Datum

begeleiden tijdens dagbesteding. Cliënten verzorgen hier verschillende dieren en voeren diverse
arbeidsmatige werkzaamheden uit. Daarnaast dragen ze zelf zorg voor hun werkomgeving. Het
team van Bouwen 26/ bolder is volop in ontwikkeling. Voor het team zijn openheid, eerlijkheid en
een positieve werksfeer belangrijke kernwaarden. Tijdens de diensten wordt er in tweetallen
samengewerkt.
Wij vragen
 Je hebt een vakgerichte opleiding afgerond (bij voorkeur SAW of SPW), minimaal MBO 4;
 Je hebt aantoonbare relevante werkervaring in de gehandicaptenzorg;
 Je kan een lage EE-benadering toepassen waarin overzichtelijkheid en voorspelbaarheid
van belang zijn;
 Je hebt kennis van de specifieke doelgroep;
 Je hebt een goed observerend vermogen;
 Je beheerst het Nederlands goed, zowel mondeling als schriftelijk;
 Je staat sterk in je schoenen en je bent zeker van je handelen;
 Je bent in staat om zelfreflectie toe te passen, feedback te durven vragen en geven.
 Bij voorkeur ervaring in Triple C
Je persoonlijke eigenschappen
 Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband methodisch werken;
 Je bent leergierig;
 Je straalt rust uit, maar gebruikt een goede dosis humor in je begeleiding.
Wij bieden


Salaris bedraagt minimaal € 1.800,- en maximaal € 2.675,- bruto per maand
conform schaal FWG 35, o.b.v. fulltime dienstverband); + arbeidsmarkttoeslag
i.v.m. IBG groep naar FWG 40.
 In eerste instantie een contract voor 11 maanden, met zicht op een vast contract
bij verlenging;
 Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg.
 FiscFree: meerkeuzesysteem vanuit arbeidsvoorwaarden waarbij je met
belastingvoordeel een fietsplan, sportabonnement of laptops/telefoons kunt aanschaffen
vanuit bijvoorbeeld PBL uren.
Interesse?
Reageer dan voor 31 oktober 2019. We horen graag waarom je bij Maeykehiem wilt werken en
waarom je denkt geschikt te zijn voor deze functie. Stuur je sollicitatiebrief en CV voor 31 oktober
2019 a.s. naar vacature@maeykehiem.nl, onder vermelding van nr: 70 Begeleider B Bouwen
26/de Bolder.

Pagina 2 van 2

