
 

door het VAPH vergunde zorgaanbieder | Rechtstreeks en niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 
Zonnestraat 13  B-9810 Eke | telefoon + 32 9 384 21 80 | fax + 32 9 384 89 78 | living@zonnehoeve.be | www.zonnehoeve.be 

IBAN BE 77 2900 1420 2942 | BIC GEBABEBB | BTW en ond. nr.  0 432 064 625 

 
VACATURE HALFTIJDS WOONBEGELEIDER HUIS 1 EN HUIS 2 

Zonnehoeve|Living+ vzw zet zich 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, op 
ons domein en gedecentraliseerd en voorzien ook verschillende dagactiviteiten. 
 
De zorg voor onze cliënten wordt waargenomen door meer dan 170 medewerkers. Meer informatie over 
onze organisatie vind je op www.zonnehoeve.be.  
 

Vacature 

 
Woonbegeleider Huis 1 en Huis 2 
Als woonbegeleider werk je, samen met de cliënt en vele betrokkenen, actief aan de optimalisatie van 
de levenskwaliteit van de cliënt. We zijn op zoek naar een woonbegeleider die aan de slag gaat in beide 
huizen en teams. Je bent ook persoonlijke begeleider van enkele cliënten. 
 
In zowel Huis 1 als Huis 2 wonen 9 à 10 volwassenen met een verstandelijke beperking. De uitdaging bij 
het begeleiden van deze groep ligt vooral bij de diverse samenstelling ervan: de combinatie tussen een 
hoge zorgvraag en bijkomende problematieken zoals ASS, hechtingstoornissen, gedrags- en emotionele 
stoornissen, dementie. Enkele cliënten hebben ook een meervoudige beperking (fysiek, visueel). 
 
We zoeken een enthousiaste, zelfstandige medewerker die kan multitasken, geboeid is in de combinatie 
verzorgend en agogisch werk en vlot kan wisselen in begeleidingsstijl. 
 
Uurregeling: volcontinu systeem (geen nachtdiensten) 
Aanbod: contract onbepaalde duur, startdatum 1 april 2019 
Tewerkstellingsbreuk: 19u/38u 
 

Vereisten 
- Studies: je beschikt over een diploma leefgroepenwerking of jeugd- en gehandicaptenzorg. 
- Werkervaring: 

o Ervaring in en voeling met de gehandicaptensector strekt tot aanbeveling 
o Ervaring met de problematieken die eigen zijn aan de doelgroep van de werkingen 

- Kennis van EHBO, verzorgingstechnieken, agressiehantering. Kennis van SMOG strekt tot 
aanbeveling. 

- Rijbewijs B 
 

Verloning 
- Volgens de barema’s en voorwaarden van PC 319.01 en het VAPH, maximum barema begeleidend 

personeel klasse A2  
- Weddesupplementen voor bijzondere prestaties. 

 
 

Waar en hoe solliciteren? 
 

Solliciteren met cv en motivatiebrief 
Per brief of per mail 
Sollicitaties tot en met 3/02/2019  
Eerste selectie op basis van cv en motivatiebrief. 
 

 

Contact:  
Sofie Van Nieuwenhuyze (aanwerving en selectie) 
Zonnestraat 13, 9810 Eke 
093842180 
Sofie.vannieuwenhuyze@zonnehoeve.be 
 
De vacature wordt intern en extern verspreid. 

mailto:living@zonnehoeve.be
http://www.zonnehoeve.be/
mailto:Sofie.vannieuwenhuyze@zonnehoeve.be


  
 

 

Functiebeschrijving woonbegeleider 

 
 
A. DE FUNCTIE-INHOUD 

 
1. Naam van de functie: woonbegeleider 

2. Doel van de functie: 
 
Je bent begeleider van een groep cliënten. Je streeft, samen met de cliënt en zijn/haar netwerk, 
naar een kwaliteitsvol leven van de cliënt. Je streeft samen met de cliënt en zijn/haar netwerk 
een zo hoog mogelijke realisatie van de levenswensen van de cliënt na. 
Dit alles vanuit de visie van Zonnehoeve|Living+. 
 

3. Plaats van de functie in de organisatie: 
 
Huis 1 en Huis 2 

 
4. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden ten aanzien van 

4.1. De cliënt 
a. Algemeen 

- Binnen je begeleiding werk je vanuit de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) van 
de cliënt. 

- Je zorgt voor een aangename woonomgeving. 
- Je biedt de cliënten basiszorg aan. 
- Je bent aanspreekpunt voor cliënt en netwerk. 
- Je zorgt voor ondersteuning van vrije momenten. 
- Je zorgt dat de gemaakte afspraken worden nageleefd.  
- Je zorgt dat de cliënt en zijn netwerk voldoende informatie krijgt.  
- Je organiseert het cliëntenoverleg. 
- Je onderhoudt contact met ondersteunende diensten en andere instanties.  
- Je begeleidt vanuit het emancipatorisch gedachtegoed (inspraak, zelfbeschikking,…). 
- Je ondersteunt de cliënt bij Activiteiten Dagelijks Leven. 
- Je bemiddelt bij conflicten tussen cliënten en zijn/haar netwerk en bij conflicten tussen 

cliënten onderling. 
- Je bent een luisterend oor. 
- Je hebt een signaalfunctie om boodschappen van de cliënten door te geven. 
- Je werkt mee aan een zinvolle vrijetijdsbesteding. 
 

b. Als persoonlijke begeleider (gemeenschappelijk voor Zonnehoeve|Living+) 
- Je maakt deel uit van het kernteam rond de individuele cliënt. 
- Je bent belangen behartiger van de cliënt en komt op voor diens rechten en plichten. 
- Je bent aanspreekpunt voor de cliënt en zijn/haar netwerk. 
- Je bent medeverantwoordelijk voor opstellen, opvolgen en evalueren van de IDO. 
- Je houdt het administratief dossier van de cliënt up to date bv. door opvolging van de 

financiële situatie van de cliënt.  
- Je werkt samen met de orthoagoog, persoonlijke werkbegeleider (PWB), het netwerk, sociaal-

medische dienst, jobcoach en werkgevers, … 
- Je werkt samen met het netwerk en benut kansen om het netwerk uit te breiden. 
- Je bekwaamt je naar gelang de behoeften en specifieke problematieken eigen aan de cliënt. 

 
Per teamwerking wordt dit onderdeel aangevuld met de specifieke verwachtingen t.a.v. een 
persoonlijke begeleider. 

  



  
 

 

4.2. De collega’s 
- Je geeft feedback aan je collega’s. 
- Je bewaakt dat de rechten en plichten van de cliënt worden gerespecteerd. 
- Je neemt actief deel aan overlegmomenten.  
- Je werkt tijdens je dienst je taken af. 
- Je werkt op een constructieve manier samen met de collega’s. 
- Je werkt mee aan de realisatie van een goede huishouding. 
- Je draagt bij in een positieve collegiale sfeer. 
- Je steunt teambeslissingen. 
- Je zorgt voor een goede informatieoverdracht (overleg, briefing, rapportage,…). 
- Je gebruikt de beschikbare administratieve werkinstrumenten. 

 
4.3. De organisatie 

- Je werkt vanuit de visie, het agogisch werkplan, het huishoudelijk reglement en het 
kwaliteitshandboek van Zonnehoeve|Living+. 

- Je werkt samen met de financiële, logistieke en administratieve diensten. 
- Je geeft advies bij het opstellen van het profiel van nieuwe cliënten.  
- Je neemt een loyale maar constructief kritische houding aan tegenover de beleidsvisie.  
- Je vertaalt de visie van Zonnehoeve|Living+ op de werkvloer. 
- Je participeert aan werkgroepen, stuurgroep,… 
- Je bent een “respectvolle vertegenwoordiger” van Zonnehoeve|Living+. 

 
 

B. HET FUNCTIEPROFIEL 
 
1. Opleiding en ervaring 

 
Je beschikt over een A2 diploma leefgroepenwerking of jeugd- en gehandicaptenzorg of een 
bachelor in de orthopedagogie. Ervaring met de doelgroep strekt tot aanbeveling. 

 
2. Kennis 

 
Kennis van of bereid tot bijscholing m.b.t.: 

- De problematieken die eigen zijn aan de doelgroep van de werking. 
- Verzorgende taken 
- EHBO 
- Agressiehantering 
- Officeprogramma’s: word, internet,… 

 
Strekt tot aanbeveling: 

- Kennis over hechtingsproblematiek 
 

Rijbewijs B 
 
 

3. Profiel  
 
Vaardigheden 

- Je kan je begeleidingsstijl aanpassen aan de noden van de cliënt. 
- Je hebt inzicht in groepsdynamische processen. 
- Je kan goed luisteren. 
- Je bent in staat de context/situaties te analyseren. 
- Je kan je werk organiseren. 
- Je bent creatief en oplossingsgericht. 
- Je beschikt over voldoende inlevingsvermogen. 
- Je beschikt over voldoende relativeringsvermogen. 



  
 

 

- Je beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden (geven en ontvangen van 
constructieve feedback). 

- Je beschikt over huishoudelijke vaardigheden. 
- Je vindt een evenwicht tussen individueel werken en werken in groep. 

 
Attitudes  

- Je bent respectvol.  
- Je hebt verantwoordelijkheidszin. 
- Je bent flexibel. 
- Je bent eerlijk. 
- Je bent integer. 
- Je bent positief ingesteld. 
- Je bent ruimdenkend. 
- Je bent zelfkritisch. 

 


