
 

 

Vacature Cliëntinstructeur fulltime (36 uur) ambulant 
Regio: Noord-West Nederland  
 

Organisatie 

Hulphond Nederland is een organisatie die zich ten doel stelt mensen te helpen met een 

fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt 

isolement en biedt nieuw perspectief. Wij hebben ruim dertig jaar ervaring in het 

opleiden en plaatsen van hulphonden. Onze stichting is een kwalitatief hoogwaardige 

organisatie die voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andere 

problematiek hulphonden inzet. 

Hulphond Nederland wil door hulphonden op te leiden voor mensen de zelfstandigheid 

vergroten en deelname aan de samenleving bevorderen.   

De cliëntinstructeur maakt deel uit van het team Plaatsing Hulphonden. 

 

Doel van je functie 

Het instrueren en  begeleiden van cliënten met een lichamelijke beperking en/of 

epilepsie, met een hulphond in de thuissituatie gedurende het werkzame leven van de 

Hulphond.  

 

Functie-eisen 

Om deze functie succesvol te kunnen uitoefenen gelden de volgende functie eisen:   

• Professionele vakkennis op het gebied van hondengedrag en hondentraining 

• Bij voorkeur kynologisch instructeur en/of kynologisch gedragstherapeut. 

• Teamplayer 

• Klantgericht, ondernemend en gedreven 

• Proactief, vlot en welbespraakt 

• Stressbestendig 

• Flexibel en enthousiast 

• Initiatiefrijk en kunnen omgaan met onverwachte situaties 

• In staat om zelfstandig beslissingen te nemen 

• Affiniteit met de zorg 

• Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

• In het bezit van een rijbewijs 

• Basiskennis van Word en Excel 

 

Kernvaardigheden 

Binnen Hulphond Nederland wordt gewerkt op basis van talenten en competenties. In dit 

kader gelden een aantal vaardigheden waarover iedere medewerker binnen de stichting 

dient te beschikken. De vaardigheden die nodig zijn om de functie van clientinstructeur 

succesvol te kunnen vervullen zijn: 

• Betrokkenheid/verantwoordelijkheid 

• Ondernemend 

• Samenwerken 

• Kennis/Kwaliteit 
 
Bijzonderheden 

- De instructeur cliëntenzorg neemt deel aan de noodtelefoon bezetting 

- Bereidheid om zo nu en dan op een zaterdag te werken 

- Indien het werk het vraagt, flexibel in werktijden 

 

Bij Hulphond Nederland werk je voor een goed doel dat volop in de belangstelling staat 

en een groot publiek aanspreekt. Je gaat aan de slag in een snel ontwikkelende 



 

 

organisatie waarin veel ruimte is voor eigen inbreng, creativiteit en professionele groei. 

Je salaris is volgens de CAO Gehandicaptenzorg in schaal 45 en afhankelijk van ervaring 

en leeftijd. Je aanstelling betreft in eerste instantie een contract voor een jaar.  

Ben jij die gedreven cliëntinstructeur met de juiste talenten die ons team wil komen 

versterken? Dan ben je van harte uitgenodigd om te solliciteren. Je motivatie en CV kun 

je tot en met 1 augustus 2021 sturen naar: 

 

Hulphond Nederland 

t.a.v. Anja Wijdeven, HR-manager 

Postbus 24 

5373 ZG HERPEN 

Tel. 0486-411878 

E-mail: a.wijdeven@hulphond.nl   
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