
 

 

 

 

 

Dominiek Savio Instituut vzw 

Gids in het overwinnen van je beperkingen 
 

Dominiek Savio is op zoek naar een: 

 

   WOONBEGELEIDER (m/v) 

Bij volwassen personen met een neuro-motorische beperking en bijkomende psychische of 

gedragsproblemen.  

 

Dominiek Savio Instituut vzw, dat deel uitmaakt van Dienstencentrum GID(t)S, biedt een veelzijdig 

aanbod van ondersteuning aan personen met een (neuro-) motorische handicap, gaande van 

ondersteuning in de eigen leefomgeving tot ondersteuning in het centrum zelf.  

Functie 

 Je ondersteunt mensen met een neuro-motorische of meervoudige beperking, met 

bijkomende psychische of gedragsproblemen, in alle aspecten van het wonen. 

 Samen met de bewoner realiseer je een voor hem kwaliteitsvol leven. 

 Vanuit een diep respect voor elke mens streven we ernaar om voor hen een thuis aan te 

bieden die appel doet op hun mogelijkheden maar tevens rekening houdt met hun beperkte 

psychische draagkracht.  

 Je streeft mee naar zorg op maat bieden door op elk moment in ons aanbod te zoeken naar 

het broze evenwicht tussen kunnen en aankunnen.  

 Als begeleider voer je deze taken uit in een nauwe interdisciplinaire samenwerking.  

 Je bent samen met het team verantwoordelijk voor de praktische, materiële en 

administratieve organisatie van de woongroep.  

Jouw profiel 

Kennis en vaardigheden 

 Je beschikt over een diploma opvoeder A2. 

 Je hebt kennis over het model van emotionele ontwikkeling (Dösen). Het is een meerwaarde 

als je hiermee in de praktijk al aan de slag ging.  

 Je kan een ondersteuningsvraag bekijken vanuit het bio-psychosociaal model.  

 Je hebt ervaring met contextgericht werken.  

 Je hebt kennis over en ervaring met de problematiek van mensen met psychische en/of 

gedragsproblemen.  

 Je bent bereid om in een beurtrolsysteem te werken, waaronder ook avond- en 

weekendwerk.  

 Je beschikt over een rijbewijs. 



 

 

 

 

 

Dominiek Savio Instituut vzw 

Gids in het overwinnen van je beperkingen 
 

Verwachte competenties 

 Zoals elke medewerker in onze organisatie geef je in je dagelijks functioneren blijk van 

respect, gebruikersgerichtheid en betrokkenheid. Samenwerken met anderen is een 

basisingesteldheid.  

 Je beschikt over een sensitief-responsieve houding. Je kan je verplaatsen in de ander, voelt 

aan waar gevoeligheden, twijfels, emoties en vragen liggen en je houdt daar in je gedrag 

passend rekening mee.  

 Je beschikt over de nodige portie zelfinzicht: je staat open voor feedback van anderen, je kan 

kritisch kijken naar jezelf en je onderneemt van daaruit acties om je professionele 

begeleidingsstijl verder te ontwikkelen.  

 Je bent stressbestendig op elk moment en in alle situaties: je kan je grenzen aangeven en 

hulp vragen waar nodig is. Bij moeilijkheden of tegenslagen kan je blijven relativeren en de 

dingen rationeel benaderen.  

 Je bent flexibel in de organisatie van je werk en in het samenwerken met collega’s.  

 Je kan zelfstandig werken: je durft beslissingen nemen, ook bij niet volledige kennis van de 

gevolgen van alternatieven. Je bent oplossingsgericht. Mensen typeren jou als een 

doorzetter.  

Ons aanbod 

 Vervangingscontract wegens ziekte (19/38), te starten op 20/11/2017. 

 Je krijgt vorming om nodige handelingen op een juiste en adequate manier te mogen en 

kunnen uitvoeren. 

 Verloning volgens de barema’s van het Vlaams Agentschap, Paritair Comité 319.01 

 

 

 

Interesse?  

Geïnteresseerden kunnen solliciteren via mail ter attentie van Mieke.Primo@dominiek-savio.be uiterlijk 

tegen 13/11/2017. 

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op  16/11/2017. 

Wie meer informatie wenst over de inhoud van de functie kan telefonisch contact opnemen met dhr. Rik 

Taghon, diensthoofd woongroep Balans,  op het nummer:  0478 78 76 26. 
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