
 

 

“Je denkt misschien dat iedereen ’s nachts slaapt, maar in de nachtdienst loop je kilometers per 
nacht, er gebeurt van alles.” –  begeleiders nachtdienst 
 
Begeleider B in de nachtdienst – Doortastende oplosser! 

 
De dag bepaalt de nacht en de nacht bepaalt de dag. Maakt een cliënt iets leuks, spannends of 
vervelends mee, dan zie je dat ’s nachts terug. Je springt in als het door spanning, blijdschap of 
een andere reden even moeilijk is om te slapen. Daarnaast moet je in de nachtdienst weten wat 
er op medisch gebied speelt. De nachtdienst is een belangrijk onderdeel van de 24 uurszorg. 
 
Wat doe je in de nacht? 
Van 22.00 tot 7.00 uur helpt je cliënten om nachtrust te vinden. Je bent positief, kunt goed 
observeren en inschatten wat een cliënt nodig heeft. Je weet niet wat er op je pad komt, dus je 
kunt goed schakelen en oplossen. Ook als er bijvoorbeeld een technische storing is.  
Op onze locatie Langweer doe je dat alleen. In Sint Nicolaasga werk je samen met twee collega’s. 
Je werkt samen met woongroepen en cliëntcoördinatoren en bent contactpersoon van meerdere 
woongroepen. Je plant elk half jaar een cliënten overleg, rapporteert iedere nacht in het 
ondersteuningsplan en neemt deel aan (multidisciplinair) overleg en werkgroepen. 
 
Waarom Maeykehiem? 
Maeykehiem is een overzichtelijke organisatie met korte lijnen. 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. 
 
Wat heb je nodig om dit werk te doen? 

• Een vakgerichte opleiding op minimaal mbo-niveau 4 (bijvoorbeeld verpleegkundige 
SPW4 of MMZ4); 

• Werkervaring in de gehandicaptenzorg; 

• Kennis van ouder wordende cliënten, dementie, epilepsie, autisme, decubitus, diabetes, 
palliatieve/terminale zorg, moeilijk verstaanbaar gedrag; 

• Je bent positief, doortastend en kunt schakelen. 

 
Wat kun je van ons verwachten? 

• Je inschaling is volgens de cao Gehandicaptenzorg maximaal € 3.009, - o.b.v. 36 uur 
afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring; 

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

• Veel aandacht voor jouw persoonlijke groei en ontwikkeling. Wij bieden scholingen aan 
om je kennis en kunde op peil te houden en vergroten; 

• 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 mogelijkheden in de nachtdienst. Kom gerust een kop koffiedrinken om 
de opties, de locatie, het aantal uren te bespreken. De teamleider Baukje Schuurmans is te 
bereiken op: 06-30052743. Je bent van harte welkom!  
 
Meteen geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatie voor 20-02-2022 naar: 
vacature@maeykehiem.nl onder vermelding van: 1500 Begeleider - Nachtzorg. 
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