
 

Vacature 
 

Begeleider Kamerwonen 
Een kleine groep cliënten met gedrags- en emotionele problemen waar het accent ligt 
op persoonlijke ruimte, zelfredzaamheid, emotionele nabijheid en een coachende 
begeleidingsstijl.  

 
Prestatiebreuk 30/38 
 
Taakomschrijving 

o Samen met je collega’s sta je in voor de begeleiding van de cliënten van het 
Kamerwonen. Van hun huis maak je een echte thuis. 

o Je streeft naar het welzijn van elke cliënt in de geest van de opdrachtverklaring. 
o Je haalt het maximale uit jezelf in een coachende begeleidingsstijl waar je de cliënten 

ruimte geeft om te ontplooien en ontwikkelingskansen aanreikt waar kan. 
Tegelijkertijd ben je ook een begeleider die houvast en nabijheid biedt, begrenst, 
ondersteunt en emotionele beschikbaar is waar nodig.  
 

Profiel 
o Je hebt een hart voor de zorg en een grote affiniteit met personen met een 

verstandelijke beperking. 
o Je werkt met passie en gedrevenheid om in functie van de cliënten het beste uit 

jezelf te halen en je bent een echte teamspeler waarop de collega’s kunnen bouwen. 
o Je bent communicatief vaardig en een evenwichtig persoon die stabiel in het leven 

staat met een terdege relativeringsvermogen en grote draagkracht. Je kent jezelf en 
bent bekwaam in zelfhantering en zelfreflectie. Daarnaast ben je van nature positief 
ingesteld, punctueel, flexibel en een echte plantrekker. 

o Je voelt je (mede)verantwoordelijke voor het totale reilen en zeilen van de groep op 
zowel pedagogisch vlak alsook op budgetbeheer, orde en netheid, samenwerking, 
enz.  

o Je bent in het bezit van een diploma bachelor of graduaat orthopedagogie, jeugd- en 
gehandicaptenzorg, leefgroepwerking of gelijkgesteld. 

o Ervaring met gedragsproblemen, evenals begrenzing, structuur bieden, inzicht in de 
emotionele ontwikkeling van de cliënt, preventie en interventie bij agressie, … is een 
pluspunt. 

 
Wij bieden 

o verloning: 30/38 volgens barema PC319.01 
o aanvang: 1 december 2021 
o Open plaats. Beginnend met een proefcontract 
o Kansen tot ontwikkeling en opleiding 

 
Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae kunnen uiterlijk tot  

10 november 2021 gericht worden aan:  
Rik Grevendonk, Monsheide 4, 3990 Peer 

E-mail: rik.grevendonk@monsheide.be 


