
 

 

Zonnehoeve|Living+ zet zich in voor  

volwassen mensen met een beperking 

www.zonnehoeve.be  

Nancy Meert (Coördinator Multidisciplinaire Dienst) 
Zonnestraat 13, 9810 Eke 
09 384 21 80 
nancy.meert@zonnehoeve.be 

Bezoek onze website www.zonnehoeve.be en onze Facebookpagina voor meer informatie. 

 

 
Zonnehoeve|Living+ vzw zet zich als vergunde zorgaanbieder in voor volwassen mensen met een  

verstandelijke beperking, een meervoudige beperking en/of een autisme spectrum stoornis. We  

bieden elke cliënt individuele begeleiding op verschillende gebieden van het leven en vertrekken hiervoor 

steeds vanuit persoonlijke vragen, noden en mogelijkheden. We hebben een spectrum van mobiele en  

residentiële woonvormen en bieden een groot aantal ateliers aan binnen ons dagactiviteitencentrum. De zorg 

voor onze cliënten wordt waargenomen door meer dan 160 medewerkers. 

Vacature orthoagoog en begeleider 

Een orthoagoog geeft agogische ondersteuning vanuit een wetenschappelijk onderbouwd referentiekader in 

samenwerking met alle betrokkenen op de zorg voor de cliënt. Hij of zij ondersteunt, denkt mee en stuurt aan 

o.a. bij het ontwikkelen van de beeldvorming en het afstemmen van de begeleiding op de noden. De 

orthoagoog ondersteunt het agogisch proces in functie van preventie en groei en bewaakt de totaalaanpak van 

de cliënt vanuit het kader van “kwaliteit van leven”. 

De orthoagoog is lid van een team orthoagogen dat deel uitmaakt van de afdeling multidisciplinaire dienst. De 

coördinator multidisciplinaire dienst is de rechtstreeks leidinggevende. Meer informatie over de functie vind je 

in de functiebeschrijving op onze website. 

In het kader van een ziektevervanging zijn we op zoek naar een orthoagoog die het team kan vervolledigen 

(19u/week), gecombineerd met begeleidingstaken (19u/week verschillende groepen). Ben je kritisch 

ingesteld, empathisch en hou je ervan om mensen te ondersteunen en coachen? Wil je deze functie 

combineren met begeleidingswerk om nog meer voeling te krijgen met de doelgroep? Dan is deze vacature 

mogelijks iets voor jou! Verschillende interessante projecten liggen op jou te wachten. 

Aanbod 

- Vervangingscontract 38u/week min tot 31/10/2020 (kans op verlenging) – snelle indiensttreding 

- Verloning volgens de barema’s en voorwaarden van PC 319.01 en het VAPH, max. barema L1 voor 

functie orthoagoog 

Vereisten 
 

- Master pedagogische wetenschappen 
- Voeling met de doelgroep personen met een handicap 
- Je bent integer, gebruikersgericht en ervaren in samenwerken 

Waar en hoe solliciteren? 

Bezorg ons jouw cv en motivatiebrief vóór 12 augustus via onderstaande contactgegevens of bel voor meer 

informatie over de functie 
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