
 

              

  

 

 

 
NIEUWE VACATURE 

WOONBEGELEIDER 
BIJ VOLWASSEN PERSONEN MET EEN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL  

 

Dominiek Savio vzw, dat deel uitmaakt van Groep Gidts,  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.   Het gelooft in de mogelijkheden van ieder 

mens ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst, nationaliteit, geloof of 

levensbeschouwing. 

 

Jouw functie 

 Je ondersteunt mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), 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 bachelordiploma of 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 NAH.  

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

weekendwerk en slapende nachten (zeker 1 nacht per week, soms 2) 

 Je beschikt over een rijbewijs. 



  

 

 

             

     

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 van 1/03/2019 tot en met 18/04/2019 met deeltijdse 

tewerkstellingsbreuk (30,4/38).  

 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 

 

Meer info over de functie? 

Rik Taghon | diensthoofd wonen |0478 78 76 26 

 

Interesse?  

Solliciteer ten laatste tegen 11 februari 2019 bij: 

Mieke Primo, afdelingshoofd volwassenen, via volgende link.  

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek in de tweede helft van 

februari.  

 

 

 

 

https://dominiek-savio.jobtoolz.be/nl/begeleider-lysterbesse-tijdelijk-contract

