
 

 

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

enthousiaste cliëntcoördinator dagbesteding   

24 of 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? 

Inducent is een dagbestedingslocaties. Op Inducent werken gemiddeld 45 cliënten in de leeftijd van  

17 – 65 jaar met een verschillend ontwikkelingsniveau. Er wordt gewerkt in 4 groepen op het houtlokaal,  

het verflokaal en er zijn werkplekken met industrieel arbeidsmatige werkzaamheden.  

Belangrijk is een dag vullend, voorspelbaar en herkenbaar programma, waardoor zelfcontrole en 

zelfsturing mogelijk wordt. Hierdoor kunnen de cliënten groeien in hun persoonlijke ontwikkeling. 

Je krijgt een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van het teamproces. Het doel is om een zelfstandig 

team te worden die het werk zelf organiseert, waarbij je veel regelruimte krijgt. Daarbij we met elkaar 

werken volgens onze visie en kernwaarden.  

 

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 het netwerk ga je in gesprek over welke ondersteuning en zorg 
die 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, bijvoorbeeld HBO-v/ sph. 

• Relevante werkervaring in de gehandicaptenzorg. 
• Werkervaring in een coördinerende functie binnen dagbesteding. 
• Kennis van Triple-C 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 vrijdag 10 februari 2023 naar: vacature@maeykehiem.nl onder vermelding 
van: ‘vacature nr. 1000 Cliëntcoördinator- Inducent’. Voor vragen kun je terecht bij Nienke Boers, 
teamleider, tel.nr. 06 - 82935692 
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