
 

 

Ken je alle kneepjes van het vak als begeleider in de gehandicaptenzorg? 
Of ben je juist net begonnen en lekker leergierig? 
 
Als je met afwisseling aan de slag wilt ben je helemaal op je plek als: 
 

Begeleider in onze flexpool – Lekker veelzijdig! 

Als begeleider in de flexpool spring je in waar dat nodig is. Bijvoorbeeld bij ziekte of verlof van 

een van onze collega’s. We zoeken samen wat bij jou past, bijvoorbeeld vaste invaller van een 

aantal groepen of veel variatie.  

Wat je in ieder geval altijd doet: denken in mogelijkheden! En goed kijken wat iedere cliënt nodig 

heeft en daar op inspelen.  

 
Waarom Maeykehiem? 
Maeykehiem is een overzichtelijke organisatie. Je hebt direct contact met bijvoorbeeld een 
orthopedagoog of teamleider. Heb je een antwoord nodig? Dan krijg je dat snel! Iedereen die bij 
Maeykehiem werkt kent de cliënten en maakt regelmatig een praatje. Dat maakt dat cliënten er 
echt bij horen. En hoewel we niet zo’n grote organisatie zijn, opleidingsmogelijkheden zijn er 
volop! We vinden het belangrijk dat je je talenten kunt blijven ontwikkelen. 
 

Echt onderdeel van het team 

Je werkt vaak zelfstandig als begeleider uit de flexpool, maar bent echt onderdeel van het team 

waar je op dat moment werkt. Daardoor heb je vaste collega's die je regelmatig spreekt. Ben je 

een ervaren begeleider? Dan biedt het werken op verschillende locaties de kans om jouw 

expertise te delen met verschillende teams. Werk je pas kort in de gehandicaptenzorg, dan kun je 

bij ons ontdekken wat het beste bij je past.  
 
Wat heb je nodig om dit werk te doen? 

 Een vakgerichte opleiding afgerond op minimaal mbo-niveau 3 (SPW, MMZ, VZ- IG), 
niveau 4 (verpleegkunde, MMZ 4 of SPW 4) of HBO (Social Work of Verpleegkunde); 

 Flexibiliteit, je bent ook inzetbaar in vakantieperiodes, weekenden en op feestdagen; 

 Je bent nieuwsgierig en denkt in mogelijkheden; 

 Je kunt je goed uitdrukken in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.  
 
Wat kun je van ons verwachten? 

 Je inschaling is volgens de cao Gehandicaptenzorg en afhankelijk van je opleiding, kennis, 
ervaring en de groep waar je gaat werken; 

 Een mooie eindejaarsuitkering, reiskosten, vakantietoeslag en secundaire 
arbeidsvoorwaarden, zie maeykehiem.nl/werken-bij/vacatures; 

 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 invalmogelijkheden voor een begeleider. Kom gerust een kop koffie 
drinken om de opties, de locatie, het aantal uren te bespreken. Een van de teamleiders: 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. 

http://www.maeykehiem.nl/werken-bij/vacatures
mailto:vacature@maeykehiem.nl

