
 

 

Geeft het jou energie om het verschil te maken voor onze bewoners? Het team van Bouwen 30 is op zoek 
naar een: 

Enthousiaste Cliëntcoördinator! 

24 – 28 uur per week 

Deze enthousiaste Cliëntcoördinator levert een bijdrage aan een betrouwbare woon- werkomgeving  in 

samenwerking met een enthousiast en flexibel team.      

Waar ga je werken? 

Bij Bouwen 30 wonen zes cliënten, zij variëren in de leeftijd van 38 tot 63 jaar. 

Naast de verstandelijke beperking hebben een aantal ook lichamelijke beperkingen. De mate van 

beperking varieert van totale zorgafhankelijkheid tot een redelijke mate van zelfstandigheid. Naast het 

bieden van rust en gezelligheid is het ook van belang om de zelfstandigheid waar mogelijk is te 

bevorderen. Communicatie is erg belangrijk voor deze groep. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende 

ondersteunende communicatiesystemen. 

Wat ga je doen? 

• Als cliëntcoördinator heb je de regie op de uitvoering van het ondersteuningsplan en de kwaliteit van 
de ondersteuning; 

• Samen met de cliënt en zijn of haar netwerk ga je in gesprek over welke ondersteuning en zorg voor de 
cliënt nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Dit vertaal je in heldere en haalbare doelen; 

• Je volgt de voortgang en de uitvoering van de gemaakte afspraken; 
• Door het coachen van teamleden op kwaliteit, gedrag en begeleidingsstijl draag je bij aan de 

ontwikkeling en verbetering van de zorg aan de cliënten; 
 

Wat heb je nodig om dit werk te doen? 

• Een afgeronde vakgerichte opleiding, op HBO niveau; 

• Relevante werkervaring in de gehandicaptenzorg; 
• Kennis LACCS of de bereidheid je daarin te scholen; 
• Een stevige, nieuwsgierige en rustige persoonlijkheid. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

• Een salaris conform cao Gehandicaptenzorg in FWG 45, maximaal € 3.452,- bruto per maand bij 
een fulltime dienstverband (36 uur); 

• De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van 12 maanden met zicht op een vast 
dienstverband bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden; 

• Uren zijn in overleg bespreekbaar; 

• Mogelijkheden om een leven lang te blijven leren; 

• Fijne samenwerking met collega’s in een kleine en overzichtelijke organisatie; 

• Een open oor voor jouw expertise en ondernemende voorstellen. 
 
Interesse? 
We horen graag waarom je bij Maeykehiem wilt werken en waarom je geschikt bent voor deze functie! 
Stuur je CV en motivatie voor 31 augustus a.s. naar: vacature@maeykehiem.nl onder vermelding van: 
‘vacature nr. 3401 Cliëntcoördinator- Bouwen 30’. Voor vragen kun je terecht bij Anne Koning, 
teamleider, tel.nr. 06-22091528. De sollicitatiegesprekken worden gepland op woensdag 24 augustus.  
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