VACATURE:
Woonbegeleider huis F
30,5u/week – onbepaalde duur

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 één van onze huizen binnen de dienst ‘zorgintensief wonen’ zijn we op zoek naar
een woonbegeleider (30,5u/week – A2) voor een contract onbepaalde duur.

Wat houdt het werk in ?











Als woonbegeleider werk je in een huis waar 10 à 11 volwassenen met een
verstandelijke beperking samenwonen.
Samen met je collega’s bied je goede, kwalitatieve en betekenisvolle zorg aan.
Je werkt steeds vanuit onze agogische visie ‘Gentle Teaching’ en het welzijn van
de cliënten is jouw leidraad en toetssteen.
Je begeleidt de cliënten bij alle aspecten van het dagelijks (samen)leven.
Je zorgt voor een aangename woonomgeving.
Je biedt de cliënten basiszorg aan.
Je bent een luisterend oor en een aanspreekpunt voor cliënt en netwerk.
Je onderhoudt contact met ondersteunende diensten en andere instanties.
Je houdt een elektronisch cliëntdossier bij, zorgt voor verslaggeving en
cliëntgebonden administratie.
Overleg en samenwerking zowel intern als extern.

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 kan zelfstandig en in teamverband werken. Samen met collega’s nadenken
over de werking en het persoonlijk parcours van cliënten, geeft je een boost.
Je bent flexibel, hebt zin voor initiatief en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.
Je bewaart het overzicht en bent goed in plannen en organiseren.
Je ziet de voordelen van een flexibel uurrooster, met avond- en weekendwerk
(prestatietoeslag, vrije dag in de week).

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 onze cliënten ten
allen tijde centraal staat.
Contract onbepaalde duur (30,5u/week)
Flexibel uurrooster met avond- en weekendwerk.
Verloning volgens barema PC 319.01 – opvoeder kl. 2.
Tewerkstelling in Evergem.

Solliciteren:
Ben jij de begeleider die we zoeken ? Stuur zo snel mogelijk (ten laatste tegen 26
september 2021) je CV en motivatiebrief naar solliciteren@dendries.be met vermelding
‘0921-Huis F’. Voor meer info kan je terecht bij Emmy Allemeersch (0490/58 41 77).

