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Maeykehiem zoekt een orthopedagoog! 
 

Wij zien jou.  

Wij volgen en begeleiden jouw vragen, wensen, dromen en talenten. Samen blijven we zoeken 

naar wat jij wilt en wat er kan. Hieraan werken en jou zien bloeien, maakt ons blij en trots. Zo 

werken we aan een Maeykehiem waar je je thuis voelt en mag zijn wie je bent. 

Wy libje, wenje en wurkje hjir lokkich tegearre mei de minsken om ús hinne 

 

Bij Maeykehiem richten we de aandacht op de omgeving waarin cliënten leven en is het 

antwoord op de vraag ‘Wat heeft de cliënt nodig voor een goed leven?’ richtinggevend voor alles 

wat we doen. Met het nadrukkelijke besef dat wij als medewerkers en als organisatie 

onlosmakelijk onderdeel zijn van die leefomgeving en dus invloed hebben op het leven van onze 

cliënten.  

Onze orthopedagogen hebben een belangrijke rol om teams hierbij vanuit eigen rol en positie te 

ondersteunen. Maeykehiem is in beweging haar orthopedagogische visie neer te zetten en de 

drijfveer te laten zijn voor alles wat we doen.  Dit is nog niet altijd vanzelfsprekend. We zoeken 

daarom een orthopedagoog die vanuit een stevige persoonlijkheid hier mede vorm aan kan 

geven.   

Het voordeel van kleinschaligheid 

Bij Maeykehiem kennen we elkaar. Je werkplek is op it hiem van de organisatie. Je bent hierdoor 

dichtbij clienten en collega's. We hebben de wens om verbindend te organiseren. We sturen op 

vertrouwen en betrokkenheid en werken eraan dat eenieder zijn eigen en elkaars 

verantwoordelijkheden kent.  

De fase in de organisatie 

Maeykehiem zit in een fase van opbouw. Er liggen vraagstukken ten aanzien van 

organisatiestructuren, huisvesting, borgen van visie en methodieken. Er is hard gewerkt om hier 

ruimte voor creëren en dat is gelukt. De basis rondom visie en de methodieken LACCS en Triple C 

staat. Tegelijkertijd zijn we ook nog bezig dit ons écht eigen te maken in alle haarvaten van de 

organisatie. We zoeken iemand die daar een bijdrage aan wil leveren.  

 

Je werkplek en werkzaamheden 
Als je bij ons komt werken, geef je de begeleiding en behandeling van de cliënt vorm vanuit de 
orthopedagogische visie m.b.v. Triple-C en LACCS. Samen met een teamleider geef je vanuit 
duaal leiderschap inhoudelijk richting aan de begeleiding en behandeling. Je hebt een 
mediërende rol naar de teams. Je maakt onderdeel uit van een enthousiast team van collega’s, 
waar een open collegiale sfeer heerst. Je werkt samen met diverse disciplines, zoals teamleiders, 
cliënt coördinatoren, teamleden, AVG arts, vaktherapeuten, paramedici en MT.  

De doelgroep waar je mee gaat werken is divers, variërend in ontwikkelingsniveau en leeftijd. Je 
werkt zoveel mogelijk samen met de cliënt, verwanten en begeleiders.  
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Maeykehiem is volop in ontwikkeling om cliënten een dagbesteding plek te bieden die aansluit bij 
hun wensen en behoeften. Hiervoor is nieuwe huisvesting gebouwd voor een aantal groepen en 
zijn per client de wensen en behoeften opnieuw in kaart gebracht. Dit heeft een belangrijke 
impuls gegeven aan de dagbesteding van de cliënten. Tegelijkertijd zien we nog verdere 
mogelijkheden en versterking. We zoeken bij voorkeur een orthopedagoog  die hier een rol in wil 
spelen om dit samen met collega’s verder vorm te geven! 

 

Jouw profiel 
Wij zoeken iemand met een afgeronde studie orthopedagogiek of ontwikkelingspsychologie. Een 

aanvulling met de opleiding tot GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist heeft de voorkeur.  

Daarnaast heb je aantoonbare, aanvullende kennis van en ervaring met mensen met een 

verstandelijke beperking en hebt affiniteit met onze behandelvisie Triple C en/of LACCS. Je bent 

gewend om samen te werken met ouders en verwanten.  

Je hebt een positieve en flexibele houding. Je inspireert en enthousiasmeert, je bent 

stressbestendig, laagdrempelig en werkt graag samen. Bovendien beschik je over tact, 

inlevingsvermogen en humor.  

Wij bieden 
Een veelzijdige baan waarbij je samen met je collega’s kijkt naar mogelijkheden in plaats van 
beperkingen. Verder kun je rekenen op: 

• Een salaris afgestemd op jouw ervaring en in salarisschaal FWG 65 conform CAO 
gehandicaptenzorg. 

• Een baan voor minimaal 24 uur. 
• 8% vakantietoeslag, 8,33% eindejaarsuitkering. 

Reageren  

We zijn bezig met de planning van de procedure. Dit laten we dan zo snel mogelijk weten. Maar 
daar willen we niet op wachten, dus laat ons vooral weten als je interesse hebt! Dan kijken we 
wat er op korte termijn mogelijk is. Neem hiervoor contact op met 
folkert.meijer@maeykehiem.nl. 
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