VACATURE:

Medewerker RTH GROOT GENT

Den Dries vzw begeleidt volwassenen met een verstandelijke en soms ook lichamelijke
beperking. Wij zijn er voor alle mogelijke zorgvragen en bieden ondersteuning in wonen,
werken, dagbesteding en vrije tijd. Onze ondersteuning is erop gericht zelfbeschikking en
zelfredzaamheid te behouden en te vergroten. We bieden een veilige omgeving en
werken vanuit een vertrouwensrelatie waarin ieders eigenheid wordt aanvaard.
‘Onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid’ is de basis van onze dienstverlening. De Gentle
Teaching-benadering stuurt onze unieke aanpak en aanwezigheid. Mensen worden niet
alleen gewaardeerd om wat ze doen, maar vooral om wie ze zijn. Meer info:
www.dendries.be

De functie:
Voor het samenwerkingsverband RTH Groot-Gent zijn wij op zoek naar een begeleider
(19u/week) onbepaalde duur.

Wat houdt het werk in ?
Omschrijving
Personen met een (vermoeden van) beperking die niet beschikken over een
persoonsvolgend budget maar toch een ondersteuningsnood hebben, kunnen beroep
doen op Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH). Je begeleidt mensen in hun
zoektocht naar ondersteuning op maat mbt allerhande thema’s (huishouden, mobiliteit,
opvoeding kinderen, administratie, relaties, zelfredzaamheid, werksituatie,… ).

Taken
•

•
•

•

•

Je begeleidt de cliënt in de zoektocht naar ondersteuning op maat mbt
allerhande thema’s (huishouden, mobiliteit, opvoeding kinderen, administratie,
relaties, zelfredzaamheid, werksituatie,… ).
Je verplaatst je naar de context waar de cliënt woont, of waar hij jouw
ondersteuning nodig heeft.
Je zorgt voor de opbouw en continuering van een ondersteunend netwerk,
zodat de cliënt zonder verdere ondersteuning van RTH verder kan. Als begeleider
ben je eerder facilitator dan uitvoerder.
Je werkt doelgericht en afgebakend: van bij de start bespreek je met de cliënt
wat het doel is van de ondersteuning. Gezien het beperkte aantal contacten dat
we kunnen bieden op jaarbasis is het belangrijk om deze zo efficiënt mogelijk te
besteden.
Je werkt steeds transparant en bespreekt met de cliënt wat er wel en niet
geboden kan worden qua ondersteuning.

•

Je zorgt voor de nodige rapportering en registratie.

Wat vragen wij ?
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt inzicht, ervaring en voeling met het werken met personen met een
verstandelijke beperking.
Je herkent jezelf in de visie en waarden van Den Dries en je hebt affiniteit met het
emancipatorische gedachtengoed. Je werkt steeds vanuit onze agogische visie
‘Gentle Teaching’.
Je bent authentiek als mens en je neemt je eigen leerproces in handen. Je kan
jezelf in vraag stellen en reflecteren over je eigen functioneren.
Je bent flexibel, hebt zin voor initiatief en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.
Je bewaart het overzicht en bent goed in plannen en organiseren.
Je woont in de ruime omgeving van Gent of Evergem.
Je bent in het bezit van een rijbewijs.

Wat bieden wij ?
•

•
•

De kans om je als begeleider (verder) te ontplooien in een unieke en warme
organisatie, waar ‘ruimte voor iedereen’ is en het welzijn van cliënten ten allen
tijde centraal staat.
Contract 19u/week onbepaalde duur.
Verloning volgens barema PC 319.01 (A1).

Solliciteren:
Ben jij de medewerker die we zoeken ? Stuur
je CV en motivatiebrief naar
solliciteren@dendries.be tegen ten laatste 11 augustus met vermelding “RTH-2107”. Voor
meer info kan je tot terecht bij Emmy Allemeersch (0490/58 41 77).

