
 

                                Interne vacature Vondels vzw 
 
Functie: 1 begeleider (m/v) op bachelor niveau voor het team BEGELEID WONEN VEURNE (30.4u 
onbepaalde duur met ingang op 01/09/2020) 

 
We zoeken ter versterking van ons team 1 begeleider (m/v). 
 
De werking begeleid wonen biedt mobiele en ambulante ondersteuning aan een 190-tal 
volwassenen met een beperking die zelfstandig wonen of willen gaan wonen in de brede regio 
van  de Westhoek. Wij richten ons zowel tot mensen met een verstandelijke, motorische en/of 
sensoriële beperking als tot personen met een autismespectrum- stoornis of NAH. We vertrekken 
vanuit de vraag, de mogelijkheden en het netwerk van de cliënt.  
 
De ondersteuning kan zich op verschillende vlakken situeren zoals het materieel welzijn (wonen, 
budgetbegeleiding, omgaan met papieren, huishouden organiseren, daginvulling,..), emotioneel 
welzijn (zelfbeeld, omgaan met stress, levensgeschiedenis, vrije tijd…), sociaal welzijn (uitbouw 
netwerk, opvoedingsondersteuning, relaties,..), lichamelijk welzijn (gezondheid,…), persoonlijke 
ontwikkeling (behoefte aan vorming, weerbaarheid,…). 
 
Onze cliënten zijn alleenstaand, wonen samen of vormen een gezin.  
 
Meer info over onze werking op www.vondels.be (begeleid wonen)   
 

U staat in voor 

 Opnemen van individuele bestaande, nieuwe en/of tijdelijke begeleidingen van 
cliënten onder de vorm van mobiele of ambulante contactmomenten: dit betreft o.a. 
het opmaken, uitvoeren, evalueren en bijsturen van de persoonlijke individuele 
dienstverleningsovereenkomst of het ondersteuningsplan.  

 Opbouwen en onderhouden van professionele samenwerkingsrelaties met externe 
personen en instanties om de ondersteuning aan de cliënten te optimaliseren. 

 Als lid van het team actief meedenken en samenwerken aan de verdere uitbouw van 
de inhoudelijke werking en een degelijk kwaliteitsbeleid. 

 Als lid van een werkgroep of individueel opnemen van bijkomende taken die in 
onderling overleg zijn verdeeld en waarvan de doelstellingen bepaald werden in 
overleg met het team.  

 

 

http://www.vondels.be/


We verwachten 

 U bent een geëngageerde en gemotiveerde medewerker met een diploma niveau 
bachelor in een pedagogische of sociaal-agogische richting. 

 U beschikt over een rijbewijs B en een wagen en u bent bereid deze te gebruiken 
voor dienstverplaatsingen. 

 U bent woonachtig in een straal van maximaal 20 km rond Veurne. 

 U heeft een basishouding die getuigt van maturiteit, respect en empathie. 

 U heeft bij voorkeur relevante ervaring en affiniteit met betrekking tot de doelgroep 
en diverse methodieken (bv. vraagverduidelijking en netwerkontwikkeling) binnen 
een ambulante en mobiele zorgvorm of u bent bereid zich dit eigen te maken. 

 U kan zowel in team werken als zelfstandig en systematisch eigen werk organiseren 
en plannen. 

 U neemt verantwoordelijkheid op, vertoond eigenaarschap en u bent opbouwend en 
positief ingesteld. 

 U kan efficiënt omgaan met een tekstverwerkingsprogramma’s. 

 U bent flexibel en bereid tot avondwerk  

Wij bieden  

 Een contract voor onbepaalde duur vanaf 01/09/2020  

 Verloning volgens wettelijke barema’s binnen PC 319 en een overname van relevante 
anciënniteit. 

 Vergoeding voor uw dienstverplaatsingen en een flexibel uurrooster. 

 Tablet en gsm voor professioneel gebruik. 

 Een dynamische organisatie met veel kansen tot initiatief en ontwikkeling. 

 Individuele werkondersteuning en coaching. 

Sollicitatieprocedure & contactpersoon voor meer info 

 Via mail met CV en sollicitatiebrief naar Begeleid Wonen Veurne  t.a.v. Nathalie 
Rotsaert  (nathalie.rotsaert@vondels.be) 

 De interne sollicitatieprocedure loopt vanaf 30/06/2020 en loopt 14 dagen.  


