“Als begeleider ben je steeds aan het opletten, proberen, uitdagen en bijstellen. Dat is hartstikke
mooi werk. Ik kan wel in de patatbakkerij gaan werken, maar dat is geen uitdaging voor mij” Ymkje van der Werf, begeleider

Begeleider intensieve zorg – Rots in de branding!
Ymkje is begeleider op een groep met bewoners met moeilijk verstaanbaar gedrag. We willen
allemaal een fijn leven, maar wat betekent dat precies? Bij deze bewoners is het soms een flinke
uitdaging om dat uit te zoeken. En om daar samen een vorm aan te geven. Je moet daarbij stevig
in je schoenen staan. Tegelijkertijd geeft deze baan ook veel voldoening, je bent als rots in de
branding echt van betekenis en maakt veel mooie momenten mee. Je kunt er alle kanten van je
mooie vak in kwijt. Het is allebei waar.
Houd jij ervan met je professionele blik uit te pluizen wat er nodig is? En te kijken hoe je stapje
voor stapje een band opbouwt en met elkaar een fijne dag hebt? Als begeleider doe je dat hier
iedere dag, samen met je collega’s.
Wat doe je op een dag?
Je leert bewoners kennen en begrijpen, zodat je kunt ondersteunen in hun dagelijks leven. Het
individuele ondersteuningsplan vormt daarvoor de basis. Rapporteren, huishoudelijke taken en
deelname aan overleggen horen ook bij je werk.
Wat heb je nodig om dit werk te doen?
 Een afgeronde vakgerichte opleiding, op minimaal MBO 4 (bijvoorbeeld verpleegkundige
of MMZ4);
 Relevante werkervaring in de gehandicaptenzorg;
 Kennis van de Triple C methode of de bereidheid je daarin te scholen;
 Een stevige, nieuwsgierige en rustige persoonlijkheid;
 Je kunt je uitdrukken in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk. Het is een pré
als je de Friese taal in woord en geschrift beheerst.
Wat kun je van ons verwachten?
 Een salaris conform cao Gehandicaptenzorg, maximaal € 2.987,- bruto per maand bij een
fulltime dienstverband (36 uur);
 Mogelijkheden om een leven lang te blijven leren;
 Fijne samenwerking met collega’s in een overzichtelijke organisatie;
 Een open oor voor jouw expertise en ondernemende voorstellen.
Verder praten bij kop koffie?
We hebben verschillende functies voor begeleider. We kunnen vast een plek vinden die bij jou
past. Kom gerust een kop koffie drinken om de opties, de locatie, het aantal uren te bespreken.
De teamleider Baukje Schuurmans is te bereiken op: 06-30052743. Je bent van harte welkom!
Meteen geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatie naar: vacature@maeykehiem.nl onder
vermelding van: Begeleider - intensieve zorg.

