
 

 

Zonnehoeve|Living+ zet zich in voor  

volwassen mensen met een beperking 

www.zonnehoeve.be/living  

Sofie Van Nieuwenhuyze (coördinator HR) 
Zonnestraat 13, 9810 Eke 
09 384 21 80 
solliciteren@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 vlinder-begeleider 30.4u 

Als vlinder-begeleider bied je ondersteuning in verschillende werkingen van Zonnehoeve|Living+. Je helpt bij het 
waarborgen van de minimumbezetting in de zorgafdelingen en streeft, samen met het team begeleiders, naar 
een kwaliteitsvol leven voor de cliënt. Je werkt in een volcontinu systeem met voornamelijk verschillende 
diensten overdag en af en toe een slapende of actieve nacht indien noodzakelijk voor de continuïteit. Je krijgt 
een vast uurrooster in een 4-wekencyclus, je diensten zijn dus vooraf gekend. Waar je precies zal werken, weet 
je 2 weken op voorhand en wordt ingevuld op basis van de noden. 

Je wordt lid van het team nacht-vlinders. In het team van 9 personen zijn nachtbegeleiders en vlinder-begeleiders 
actief. Je wordt rechtstreeks ondersteund door een teamcoach en een zorgcoördinator.  

Wil je graag verschillende werkingen ontdekken, ben je flexibel en kan je zelfstandig werken? Solliciteer dan snel 
voor deze functie! 

 

Aanbod 

- Een contract onbepaalde duur van 30.4u/week  

- Verloning volgens de barema’s en voorwaarden van PC 319.01 en het VAPH  

- Een uurrooster in een volcontinu systeem en een vast cyclisch uurrooster. Weddesupplementen voor 
avondwerk, nachtwerk en werken op zaterdag, zon- en feestdagen. 

- Fietsvergoeding, volledige tussenkomst bij openbaar vervoer, kilometervergoeding bij woon-
werkverkeer per wagen 

- Benieuwd naar onze troeven als werkgever? Neem dan zeker een kijkje op onze website! 

Vereisten 

- Studies: je beschikt bij voorkeur over een diploma leefgroepenwerking of jeugd- en gehandicaptenzorg 
- Werkervaring: ervaring in en voeling met de gehandicaptensector strekt tot aanbeveling 

- Je bent gemotiveerd, flexibel en kan zelfstandig werken 

Waar en hoe solliciteren? 

Bezorg ons jouw cv en motivatiebrief via onderstaande contactgegevens of informeer naar extra 

inlichtingen over de functie. 
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