
 

Ben je op zoek naar een afwisselende job als ambulante en mobiele begeleider (sociaal-agogisch 

werk)? Dan is onze vacature bij Duinhelm vzw misschien iets voor jou! 

VZW Duinhelm is een organisatie voor ondersteuning van personen met een voornamelijk 

verstandelijke beperking in de regio Middenkust. De organisatie biedt ondersteuning op het vlak van 

wonen, werken en vrije tijd. VZW Duinhelm ondersteunt meer dan 400 cliënten en heeft vijf 

afdelingen. Meer info over onze missie en visie vind je op de website www.duinhelm.be 

Wat verwachten we? 
 
Als ambulante begeleider maak je deel uit van een team en sta je in voor het begeleiden van volwassen 

personen met een verstandelijke beperking. 

De functie omvat volgende aspecten:  

 Je biedt cliënten ondersteuning op maat, rekening houdend met hun mogelijkheden en talenten. 

 Je ondersteunt de cliënt op verschillende levensdomeinen in het dagelijks leven (administratie, 

budgetbegeleiding, tewerkstelling en of dagbesteding, gezondheid, vrijetijd, netwerk, …..)  

 Je werkt in nauwe dialoog met andere betrokken diensten.  

 Je doet aan netwerking en samenwerking in de buurt. Je neemt actief deel aan externe 

overlegmomenten  

 Je werkt mee aan een kwaliteitsvolle dienstverlening, een permanente zorg voor iedereen. 

Wie zoeken we? 
 
 Je bent in het bezit van: 

o een diploma Sociaal-agogisch werk (Professioneel (gerichte) bachelor (PBA) of 

Graduaat/HBO5) of ergotherapie 

o een rijbewijs type B en een eigen wagen 

 We zoeken een medewerker die:  

 met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen, samen met het netwerk en reguliere 

diensten, cliënten ondersteunt in het zelfstandig wonen,  

 over sociale vaardigheden, daadkracht, creativiteit, veerkracht en een groot 

inlevingsvermogen beschikt,  

 sterk is in plannen, initiatief nemen, zelfstandig werken, netwerken, afstemmen en 

verbinden.  

 Je vindt het geen probleem om je uurrooster af te stemmen in functie van de vragen en noden die 

zich voordoen. Kennis van de sociale kaart regio Middenkust is een pluspunt. 

Wat bieden we? 
 
 Een contract van bepaalde duur t.e.m. 31/12/2022, met kans op verlenging onbepaalde duur na 

positieve evaluatie. 

 Datum indiensttreding: vanaf 29/08/2022.  

 Deeltijdse tewerkstelling (4/5den contract of 32u/week). 

 Loon volgens de VAPH – barema’s (PC 319.01).  

 Coaching, intervisie en tewerkstelling in een innoverende organisatie met oog voor jouw talenten 

en professionele ontwikkeling.  

 Km-vergoeding voor verplaatsingen in dienstverband – omniumverzekering bij 

dienstverplaatsingen. 

Interesse? 
 
Mail vandaag nog jouw motivatiebrief met CV naar isabelle.vincke@duinhelm.be (059/32.43.07). 

http://www.duinhelm.be/
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