
 

 

 
Vacature opvoeder/ begeleider leefgroepen 

 
Havenzate zoekt een begeleider voor de leefgroepen van Havenzate. Dit voor de cliënten die nood 
hebben aan permanente ondersteuning en zorg op alle vlakken van het dagelijks leven. 
 
Even voorstellen:  
 
Havenzate wil in de regio het ankerpunt zijn voor personen met een handicap en hun familie. 
Havenzate biedt “wonen” en ondersteuning met pedagogische/professionele begeleiding aan 
personen met een verstandelijke handicap, die deze vorm van ondersteuning verzoeken, om richting 
en inhoud te geven aan hun leven. 

Kan jij je vinden in volgende tekst? 

Iedere persoon is uniek, onze houding is gericht op de persoon in zijn totaliteit, met zijn 
mogelijkheden en beperkingen. Onze benadering stelt de persoon voorop zonder het belang van de 
groep te onderschatten. Een persoonsgerichte benadering komt tot zijn recht in een sfeer van 
betrokkenheid en verbondenheid. 

Twijfel dan niet langer, lees verder en solliciteer voor de functie van begeleider in VZW Havenzate. 

 
Profiel  

- Een creatieve duizendpoot die zowel zelfstandig als in team kan werken en van aanpakken 
weet. 

- Jij kan structuur en voorspelbaarheid scheppen voor onze cliënten om een sfeer van 
geborgenheid en veiligheid te bieden. 

- Jij ziet de groeikansen bij onze cliënten en reikt een helpende hand aan om die groeikansen in 
samenspraak te realiseren. 

- Af en toe begeleid je cliënten bij consulten of ga je met hen boodschappen doen. Hierop 
aansluitend kan jij goed plannen en organiseren om in het weekend en tijdens de 
vakantieperiodes toffe activiteiten aan te bieden aan de cliënten. 

- Je staat open voor feedback en wil jezelf blijven ontwikkelen in het kader van levenslang leren. 
- Onregelmatige uren op avond en weekendmomenten schrikken jou niet af! 

Persoonsgebonden competenties  

- Jij bent een nauwkeurig en stipt persoon die kan plannen en organiseren. 
- Jij bent een teamspeler. 
- Jij bent leergierig en zoekt naar mogelijkheden om bij te leren. 
- Jij bent flexibel en kan je aanpassen aan veranderende omstandigheden 

 

 

 

 



 

 

 
Wat hebben wij te bieden?  
 

- Een voltijdse job (jobtime is verder bespreekbaar) die voldoening biedt en waar je iedere dag 
de kans krijgt om een glimlach op het gezicht van onze cliënten te toveren. 

- Een variabel uurrooster (op 4 weken) dat collectief besproken wordt, 1 op 2 weekends 
werken. Dat betekent wel dat je tijdens de week wel enkele dagen thuis bent. Bovendien zijn 
voor de onregelmatige prestaties ook vergoedingen voorzien conform paritair comité 319.01. 

- Contract bepaalde duur met kans op verlenging. 
- Iedere sollicitant krijgt bij ons gegarandeerd een antwoord op zijn/haar sollicitatie met de 

mogelijkheid tot feedback. 
- Een aangename werksfeer met toffe collega’s binnen een organisatie met een sterk VTO-

beleid. 
- Een interne opleiding. 

 
Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan je CV en motivatiebrief door naar Sarah Vanhoutte 

(personeelsdienst@havenzate.be) 

 


