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 per direct op zoek naar een

Begeleider B
Bouwen 27 |21,6 uur (60%)

Ben jij in staat om voor structuur te zorgen en draag je daarmee bij aan veiligheid en
duidelijkheid voor onze cliënten? Samen als team zorgen wij voor een vertrouwde
woonomgeving voor de cliënt. Ga jij samen met ons de uitdaging aan op onze locaties waar we
werken met de Triple C- methodiek?
Waar ga je werken?
Bouwen 27 staat met meerdere woningen op het terrein van Maeykehiem. Hier wonen
volwassen cliënten met een intensieve zorgvraag en moeilijk verstaanbaar gedrag. De bewoners
ontvangen een intensieve 24-uursondersteuning.
Voor de bewoners van Bouwen 27 geldt dat het een actieve groep cliënten is waar veel
inlevingsvermogen, durf, creativiteit en onvoorwaardelijke ondersteuning wordt gevraagd. We
zijn recent gestart met het begeleiden vanuit de Triple C methode. Deze methodiek is gericht op
het laten ervaren van het gewone leven aan mensen met een (verstandelijke) beperking en
gedragsproblemen. Voor jou als begeleider is het uitgangspunt de menselijke behoeften,
onvoorwaardelijke ondersteuning, samen werken aan een betekenisvolle dag invulling en kijken
naar de achtergrond en oorzaak van probleemgedrag.
Hoe ga je helpen?
Als begeleider ondersteun je cliënten, zowel individueel als in klein groepsverband, bij het
vormgeven van hun dagelijks leven. Je ondersteunt op basis van een ondersteuningsplan en
werkt mee aan het behalen van de afgesproken doelstellingen. Uiteraard rapporteer je dagelijks
in het ondersteuningsplan van de cliënt. Huishoudelijke taken, deelname aan werkoverleggen of
werkgroepen zijn onderdeel van je werk.

Onderwerp
Datum

Wat breng je mee?








Je hebt een afgeronde vakgerichte opleiding niveau 4 (MMZ of SPW);
Je hebt relevante werkervaring in de gehandicaptenzorg met gedragsproblematiek;
Je hebt kennis van Triple C methodiek, ASS en gedragsproblematiek;
Je beheerst het Nederlands goed, zowel mondeling als schriftelijk. Het is een pré als je de
Friese taal kunt spreken en verstaan;
Je werkt graag methodisch en zelfstandig;
Je bent leergierig en gebruikt zelfreflectie om je te ontwikkelen en aan te sluiten bij de
hulpvraag van de bewoner;
Je houdt je aan de gemaakte afspraken en bent in staat om voorwaarden te scheppen;
waardoor probleemgedrag bij de cliënt zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Wat jij goed kunt?
Affiniteit met de doelgroep is bij jou van nature het geval. Jij bent sterk in het observeren en
staat daarbij sterk in je schoenen. Je beschikt over een positieve en actieve houding, maar ook
een rustige en emotioneel neutrale uitstraling. Met gemak weet jij hierdoor op zowel nonverbaal als verbale wijze te communiceren met de cliënten. Je kunt daarnaast goed zelfstandig en
methodisch werken, maar bent ook leergierig als het aankomt op het leren van nieuwe
vaardigheden. ‘’Deze cliënten zijn gebaat bij een positieve benadering, met begeleiders die 100%
naast ze staan..’’ aldus Teamleider Leonie van Wijk.
Hoe wij jou waarderen?
De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van 12 maanden met zicht op een vast
dienstverband bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden. Beloning is conform CAO
Gehandicaptenzorg. Daarnaast bieden wij:
 Veel aandacht voor je persoonlijke groei en ontwikkeling. Wij bieden momenteel Triple
C- scholingen aan waarmee we kennis en kunde op pijl houden en vergroten;
 Werken in een kleine, gemoedelijke organisatie met korte lijntjes;
 Een salarisverhoging per 1 juni 2021 van 3,15%;
 In september 2021: eenmalige uitkering van 1,5% van het feitelijk verdiende salaris van
januari t/m september 2021;
 Een eindejaarsuitkering van 8,33%.
Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief en CV vóór 20 januari a.s. naar vacature@maeykehiem.nl Vermeld in de
onderwerp regel: “sollicitatie nr. 300 Begeleider B Bouwen 27”, Wil je eerst meer informatie? Bel
dan met Leonie van Wijk (teamleider) op 06-8316 4766.
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