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Vacature  

 

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

leerwerkplaatsen in Zuid-Limburg. Stichting Relim werkt vanuit verschillende locaties, te weten in: Landgraaf, 

Heerlen, Kerkrade, Sittard, Beek en Maastricht. Sinds maart 2018 is stichting Schoon GMS, een onderdeel van 

de Relim Groep. Wij geloven in een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij alle mensen participeren. Ook de 

begeleiding en ondersteuning van dak- en thuislozen is een onderdeel van Stichting Relim. Ons doel is 

succesmomenten te genereren, zelfredzaamheid te vergroten en competenties te versterken. 

 

Wij zijn doorlopend op zoek naar;  

 

Praktisch Thuisbegeleider  (m/v) 
Uren in overleg 

 

De functie 

Als praktisch begeleider bied je praktische individuele begeleiding aan cliënten van alle leeftijden 

die zich in kwetsbare positie bevinden en zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande 

kunnen houden. Doel is cliënten weer in hun kracht te zetten, een menswaardig bestaan te 

bieden en weer zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. De 

werkzaamheden zijn veelal gericht op praktische ondersteuning bij het huishouden, waarbij het 

uitgangspunt is om de cliënt weer zo veel als mogelijk in zijn/haar kracht te zetten; waar nodig 

worden de huishoudelijke werkzaamheden overgenomen. Daarnaast is er meestal ook sprake van 

lichte, praktische hulpverlening, waarbij menselijkheid centraal staat. De functie biedt ruimte tot 

diepgang in de relatie met de cliënt. De praktische thuisbegeleider binnen Relim/ Schoon GMS 

wordt ingezet in Landgraaf en Kerkrade.  

 

Het takenpakket  

• Begeleiden, ondersteunen, motiveren en stimuleren van cliënten in een kwetsbare positie; 

• Uitvoering en begeleiding bij huishoudelijke schoonmaak werkzaamheden; 

• Uitvoeren, indien gewenst, van het huishouden, waar mogelijk samen met de cliënt; 

• Inventariseren hulpvragen; 

 

De collega die wij zoeken  

• Heeft bij voorkeur een sociale opleiding op MBO-niveau 3 of 4 afgerond; 

• Is een mensenmens en heeft inlevingsvermogen, herkent mogelijkheden van mensen, 

weet met conflicten om te gaan en kan mensen begeleiden en motiveren naar een 

volgende stap/niveau; 

• Is een flexibele zelfstandige, harde werker, die stressbestendig is en ad hoc problemen 

oplost en kan omgaan met verschillende disciplines en partijen en met name ook in 

samenwerkingsverbanden met collega bedrijven en overheden; 

• Is een organisatietalent, neemt initiatief, is creatief en empathisch ingesteld; 

• Heeft enige kennis van computersystemen en affiniteit met administratieve taken; 

• Is in het bezit van een rijbewijs. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Deze functie valt onder Relim/ Schoon GMS, CAO Sociaal Werk.  

 

Stuur je sollicitatie naar Stichting Relim, afdeling HR, Postbus 31156, 6370 AD Landgraaf of  

e-mail deze naar Monique Hamers, m.hamers@relim.nl.  Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Manola Vandegard, manager, onder telefoonnummer 06-50272191 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 


