
 
 

Vacature  

 

Relim is sinds 1988 een geaccrediteerd mens- en resultaatgericht leerwerkbedrijf met  verschillende 

leerwerkplaatsen in Zuid-Limburg. Relim heeft verschillende locaties, te weten in: Landgraaf, Heerlen, en 

Maastricht. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden en ontwikkelen van mensen met een langdurige psychische 

of psychiatrische arbeidsbeperking en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wij geloven in een inclusieve 

arbeidsmarkt, waarbij alle mensen participeren. Ons doel is succesmomenten te genereren, zelfredzaamheid te 

vergroten en competenties te versterken om uiteindelijk verbeteringen in de persoonlijke situatie te bereiken en 

een concreet perspectief op arbeid te bieden. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van de zelf ontwikkelde en 

beproefde Relim methodiek. 

 

Relim is per direct op zoek naar twee ;  

 

Hulpverleners (Individueel Begeleider)  m/v 

36 uur , standplaats Maastricht 

 

De functie 

Als Begeleider Individueel bevorder je de zelfredzaamheid en stabiliteit van cliënten in hun leef- en thuissituatie. 

Het doel is dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan het leven in hun woonomgeving. Met iedere 

cliënt stel je een begeleidingsplan op en ben je verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Daarbij coördineer je 

de zorg rond cliënten en onderhoud je actief externe en interne contacten die voor de begeleiding van belang 

zijn. Waar nodig bied je praktische hulp. De basis voor je werk is de vertrouwensband die je opbouwt met 

cliënten. Verder beheer je de cliëntendossiers, registreer je en voer je de administratie. 

 

Jouw werkplek 

Je bent werkzaam op de locatie in Maastricht maar je kunt ook werkzaamheden verrichten voor locatie Heerlen; 

je wordt gekoppeld aan het hulpverleningsteam van Relim/Schoon GMS. De doelgroep bestaat uit cliënten met 

langdurige psychische of psychiatrische beperking en verslavingsproblematiek. De doelgroep vraagt van 

medewerkers veel zelfstandigheid en contactuele vaardigheden. Je werkt afwisselend samen met de werkcoaches 

en teamcoach maar ook met woonbegeleiders, woonzorgmedewerkers, slaapwachten, beveiligers en externe 

hulpverleners. We verwachten van onze medewerkers dat zij goed kunnen samen-werken en proactief en 

zelfstandig kunnen handelen. 

 

De collega die wij zoeken, heeft 

 Een afgeronde relevante HBO opleiding; 
 Bij voorkeur affiniteit en relevante werkervaring in de psychiatrie met complexe problematiek en 

chronische verslavingsproblematiek; 
 Ervaring met het ambulant begeleiden van gezinnen en systeemgericht werken; 
 Kennis van psychiatrische ziektebeelden, psychosociale problematiek en de rehabilitatiemethodiek; 
 Je bent in staat om het begeleidingsproces te coördineren en waar nodig taken te delegeren; 
 Je bent klantgericht, kunt goed samenwerken en staat open voor nieuwe ontwikkelingen; 
 Het opbouwen en onderhouden van relaties en netwerken gaat je goed af; 
 Je bezit doorzettingsvermogen en uitstekende contactuele vaardigheden; 
 Je bent in het bezit van een rijbewijs en een auto. 

Arbeidsvoorwaarden 

Relim biedt een uitdagende, verantwoordelijke baan in een organisatie die volop in ontwikkeling is. Het salaris is 

conform GGZ CAO, functiegroep 50, voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot verlenging. 

 

Inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij Jacques Starreveld  06-54208198.  

Stuur je schriftelijke sollicitatie met CV vóór 20 juli 2018 naar Stichting Relim, afdeling HR, Postbus 31156, 6370 

AD Landgraaf of e-mail deze naar m.hamers@relim.nl 

 

Deze functie wordt gelijktijdig zowel intern als extern gepubliceerd. Bij gebleken geschiktheid hebben interne 

kandidaten voorrang op externe kandidaten. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs 

mailto:m.hamers@relim.nl

