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Thuisbegeleidingsdienst ’t Spoor (www.tspoor.net) zoekt een: 

 
Thuisbegeleid(st)er voor ons team Kinderen 

Werkregio as Kortrijk-Ieper 

 
 

Functie 
 

 De thuisbegeleider ondersteunt gezinnen met een kind met een (risico op) 

motorische beperking.  

 Je werkt vraaggestuurd en met groot respect voor de cliënt en zijn context.  

 In alle aspecten van je opdracht werk je versterkend met ouders zodat ze zich 

krachtiger voelen in de opvoeding van hun kind.  

 Je doet dit in nauwe samenwerking met de kine- of ergo-thuisbegeleidster, andere 

professionelen, intern en extern aan de dienst.  

 

 

Jouw profiel 
 

 Als thuisbegeleider beschik je over een diploma (ortho)pedagogiek of psychologie 

op masterniveau. Ook bachelors orthopedagogiek of sociaal werk met relevante 

werkervaring komen in aanmerking. 

 Je hebt een rijbewijs B en een wagen. Je kan flexibel werken en bent vlot 

telefonisch bereikbaar. Avondwerk kan deel uitmaken van je opdracht. Je woont in 

de werkregio. 

 Als thuisbegeleider begeleid je gezinnen met heel jonge kinderen, voornamelijk 

baby’s en peuters. Sociale vlotheid, gepast optreden in contacten met kinderen, 

ouders en andere professionelen is je talent. 

 Je voelt mensen van nature goed aan. Je bent voor hen en je collega’s een 

betrouwbare partner, die zijn verantwoordelijkheid ten volle opneemt.  

 Je bent op de hoogte van de mogelijkheden binnen de sector en je volgt deze op. 

Je bent vaardig in het ontwikkelen en in stand houden van 

samenwerkingsverbanden in functie van elk gezin. 

 Vertrouwd zijn met de problematiek van kinderen met een motorische beperking, 

ervaring in het begeleiden van gezinnen of van heel jonge kinderen is een 

pluspunt. 

 

Ons aanbod 
 

 Een arbeidsovereenkomst ter vervanging van een 

zwangerschapsbeschermingsverlof en bevallingsrust. Tewerkstellingsbreuk in 

onderling overleg te bepalen en tussen 19/38 en 26.6/38. In dienst vanaf 

1/9/2017. 

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

 
GEÏNTERESSEERD?  

Mail tot 15/08/2017 uw sollicitatiebrief en C.V. naar Hilde.Vergote@tspoor.net.  

Selectiegesprekken zijn voorzien op 21/08/2017 in het antennepunt Kortrijk. 

Wil je meer weten? Bel gerust naar Hilde Vergote op 0473/830085. 

http://www.tspoor.net/
mailto:Hilde.Vergote@tspoor.net

