
 

 

Zonnehoeve|Living+ zet zich in voor  

volwassen mensen met een beperking 

www.zonnehoeve.be  

Suzanne Lambert 
Zonnestraat 13, 9810 Eke 
09 384 21 80 
solliciteren@zonnehoeve.be 

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

160 medewerkers zetten zich in voor de zorg voor onze cliënten. 

Woonbegeleider leefgroep 

We zijn op zoek naar enthousiaste, zelfstandige woonbegeleiders voor onze leefgroepen. 
 
Op ons hoofddomein in Eke, zijn er verschillende woningen. Elke woning biedt een thuis aan een leefgroep van 
ongeveer 11 personen. In alle leefgroepen is er 24/24 uur, 7 dagen in de week, begeleiding aanwezig. 's Nachts 
wordt de begeleiding verzorgd door een actieve nacht ploeg. De groepen zijn heterogeen samengesteld. Vooral 
ook door de mensen die er wonen, heeft elke woning zijn eigenheid en is elke groep uniek.  
 
Als woonbegeleider sta je de cliënt bij in alle aspecten van het dagelijks leven. Je hebt ook een duidelijke rol 
als bruggenbouwer, je onderhoudt o.a. contacten met het persoonlijk netwerk, reguliere diensten, onze eigen 
multidisciplinaire diensten, … 
 
Het team van een leefgroep bestaat uit een 6-tal begeleiders en wordt direct ondersteund door een teamcoach 
zorgcoördinator en orthoagoog. Je werkt dagdagelijks samen met je collega’s en gaat met hen in overleg. Als 
team werk je, samen met de cliënt en vele betrokkenen, actief aan de levenskwaliteit van de cliënt. Je bent een 
teamspeler en zet je flexibel in, in een systeem van continudienst (zonder nachtdienst).  
 
Aanbod 

- Contract 38u - onbepaalde duur - snelle indiensttreding  
- Verloning volgens de barema’s en voorwaarden van PC 319.01 en het VAPH 
- Weddesupplementen voor bijzondere prestaties 
- Flexibele uurregeling: volcontinu systeem (geen nachtwerk) 
- Meer informatie over werken bij ons vind je via https://zonnehoeve.be/living/werken-bij-zonnehoeve-living  

 
Vereisten 

- Studies: Je beschikt over een diploma opvoeder (A2, HBO of bachelor), je bent nog bezig aan 

soortgelijke opleiding, of gelijkgesteld door ervaring 

- Werkervaring: ervaring in en voeling met de gehandicaptensector strekt tot aanbeveling.  

 

Waar en hoe solliciteren? 

Bezorg ons jouw cv en motivatiebrief via onderstaande contactgegevens: 

 

mailto:solliciteren@zonnehoeve.be
http://www.zonnehoeve.be/
https://zonnehoeve.be/living/werken-bij-zonnehoeve-living

