
 

 

Beschik je over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen? Houd jij ervan met je professionele 

blik uit te pluizen wat er nodig is? Als Cliëntcoördinator doe je dat hier iedere dag, samen met je collega’s. 

Cliëntcoördinator - Bouwen 26 

28 uur per week –  

Als Cliëntcoördinator lever je een bijdrage aan een betrouwbare woonomgeving voor onze bewoners met 

licht tot matige verstandelijke beperking. Dit doe je samen met een enthousiast, professioneel en flexibel 

team!    

Waar ga je werken? 

Bouwen 26 is een groep waar zeven volwassen bewoners in de leeftijd van 35 tot 62 jaar wonen. De 

bewoners hebben een matig tot ernstige verstandelijke beperking, ASS en andere aanverwante 

stoornissen. Dit maakt deze groep een intensieve begeleidings- en behandelgroep. Alle bewoners hebben 

veel baat bij een overzichtelijke dagindeling en een voorspelbare benadering.  

De bewoners van Bouwen 26 wonen ieder in hun eigen studio-appartementje binnen Bouwen 26, waarin 
ze een woonkamer met keukenblokje, slaapkamer en doucheruimte hebben. Vanuit de centrale ruimte 
ondersteunen en sturen doordeweeks drie begeleiders de bewoner aan en in het weekend ben je met z’n 
tweeën. Dit wordt gedaan door middel van de Triple C methode. De drie C’s staan voor Cliënt, Coach 
(begeleiders) en Competentie. 

Onze benadering heeft als doel om de cliënten een zo gewoon mogelijk leven te laten leiden. Dat houdt 
praktisch in dat de bewoners betrokken worden bij alle activiteiten die er maar te doen zijn op en groep; 
ontbijt klaarmaken, thee en koffie zetten, afwassen, wassen, eten koken etc.  

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; 

• Ook werk je deels mee in het dienstrooster. 
 

Wat heb je nodig om dit werk te doen? 

• Een afgeronde vakgerichte opleiding, op hbo-niveau; 

• Relevante werkervaring in de gehandicaptenzorg; 

• Je bent weerbaar en voorspelbaar; 

• Bij voorkeur heb je kennis in het werken met ONS; 

• Een stevige, nieuwsgierige en rustige persoonlijkheid. 

• Bij voorkeur Triple C geschoold.  
 

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); 

• Aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.  

• Mogelijkheden om een leven lang te blijven leren; 
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• Fijne samenwerking met collega’s in een 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 10 februari a.s. naar: vacature@maeykehiem.nl onder vermelding van: 
‘vacature nr. 1400 Cliëntcoördinator- Bouwen 26. Voor vragen is de teamleider Baukje Schuurmans is te 
bereiken op: 06 300 52 743. 
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