
 

             

  

 

 

VACATURE 

THUISBEGELEIDER (M/V) VOLWASSENEN 
THUISBEGELEIDINGSDIENST ‘T SPOOR 

 

 

Jouw functie 

 Als thuisbegeleider bied je psycho-sociale ondersteuning aan huis aan volwassenen met een 

motorische beperking of niet aangeboren hersenletsel. 

 De ondersteuning is specifiek én ruim:  

o Je biedt zowel emotionele ondersteuning aan de cliënt als aan zijn netwerk.  

o Je duidt de impact van het hersenletsel of de motorische beperking en zoekt met de 

cliënt naar handvatten om het leven met de beperking zo kwaliteitsvol mogelijk uit 

te bouwen.  

o Je vindt je weg doorheen de sociaal-administratieve mallemolen en ondersteunt de 

cliënt bij het organiseren van de zorg, met of zonder persoonsvolgend budget.  

 Je werkt vooral in het noorden van de  provincie West-Vlaanderen 

 Cliënten en hun context doen beroep op thuisbegeleiding omwille van de specifieke 

problematiek waarmee ze worden geconfronteerd. Je begeleidt  vanuit een respectvolle 

houding die zich concretiseert in vraaggestuurd en versterkend werken. Je houdt hierbij 

rekening met het netwerk van de cliënt.    

 Je doet dit in samenwerking met andere professionelen, zowel intern en extern aan de 

dienst.  

 

Jouw profiel  

 Je beschikt over een bachelor diploma in een sociaal-agogische of pedagogische richting. 

Paramedische bachelors ergotherapie of psychiatrische verpleegkunde komen in aanmerking.  

 Kennis over de VAPH-regelgeving is een belangrijk pluspunt. 

 Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen.  

 Je kan flexibel werken en je bent vlot telefonisch bereikbaar. 

 Je werkt minstens 4 dagen per week en je bent regelmatig beschikbaar voor avondwerk. 

 Ervaring in begeleiding van personen met een beperking en hun netwerk is een troef.  

 Je bent integer en je handelt consequent in overeenstemming met de binnen de context 

algemeen aanvaarde sociale en ethische waarden en normen;Empathisch zijn is je sterkte: je 



           

    

leeft je in in situaties en mensen, onderkent gevoelens en behoeften van anderen en toont 

dit. 

 Je neemt gepast en vlot contact met alle collega’s en zorggebruikers.  

 Je duidt een probleem in zijn verbanden. Je gaat op een systematische wijze op zoek naar 

bijkomende informatie om een probleeem op te lossen.  

 Je bent handelingsgericht en pakt systematisch de zaken aan. 

 Je woont in je werkregio. 

 

Ons aanbod 

 Een tijdelijke opdracht in het kader van langdurige afwezigheid (30,4u/38), zo snel mogelijk te 

starten.  

 Verloning volgens barema’s Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 

 Je komt terecht in een enthousiast team en je kan rekenen op coaching en vorming. 

 

Meer info over de functie? 

Lieve Borremans | coördinator thuisbegeleiding |0472 64 02 89 (te bereiken in de week  

van 5 augustus) 

 

Interesse?  

Stuur jouw motivatiebrief en cv ten laatste tegen 18 augustus 2019 naar: 

Lieve Borremans, coördinator thuisbegeleiding, via deze link.  

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dominiek-savio.jobtoolz.be/nl/thuisbegeleider-volwassenenbegeleiding

