
 

 

 

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

Thuisbegeleider – Kinesitherapeut (m/v) 

Team Kinderen 

Werkregio noorden provincie West-Vlaanderen 

 
 

Functie 
 

 Als kine-thuisbegeleider ondersteun je ouders in het afstemmen van hun 

handelen op de specifieke ontwikkelingsnoden van hun kind.  

 Je reikt de ouders een kader aan van waaruit hij de motoriek van zijn kind kan 

begrijpen en zoekt samen naar mogelijkheden om de motorische ontwikkeling zo 

goed mogelijk te laten verlopen.  

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

alle aspecten van je opdracht ondersteun je de ouders om zelf de opvoeding van 

hun kind in handen te nemen.  

 Je informeert en ondersteunt ouders bij het opvolgen van de motorische 

ontwikkeling van hun kind. Je houdt hierbij rekening met alle 

ontwikkelingsdomeinen van het kind en de draagkracht van het gezin en zijn 

netwerk.  

 Je werkt vanuit de Bobathvisie. Je doet dit in nauwe samenwerking met de 

pedagoog-thuisbegeleider en andere professionelen, zowel intern en extern aan 

de dienst. 

 

 

Jouw profiel 
 

 Je beschikt over een diploma kinesitherapie op bachelor of masterniveau.  

 Je hebt een rijbewijs B en een wagen.  

 Je kan flexibel werken en bent vlot telefonisch bereikbaar. Avondwerk vormt voor 

jou geen belemmering.  

 Je woont in de werkregio.  

 Sociale vlotheid, gepast optreden in contacten met kinderen, ouders en andere 

professionelen is jouw talent. Je bent vaardig in het ontwikkelen en in stand 

houden van samenwerkingsverbanden in functie van elk gezin. Je voelt mensen 

van nature goed aan.  

 Je bent vertrouwd met de problematiek van kinderen met een motorische 

beperking. Ervaring in het begeleiden van (ouders van) heel jonge kinderen is 

een pluspunt. 

 Bezitten van een certificaat Bobath, pediatrische of neurologische specialisatie is 

een meerwaarde. 

  



 

 

 

 
Ons aanbod 

 
 Een arbeidsovereenkomst wegens vervanging ouderschapsverlof voor 19/38 

(vervangingsduur 6 maand), met onmiddellijke indiensttreding 

 Verloning volgens barema’s Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap. 

 Je komt terecht in een enthousiast team en wordt gecoacht door de coördinator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse? 

Geïnteresseerden kunnen solliciteren bij Lara Rousseeuw, HR-medewerker, via e-

mailadres Lara.Rousseeuw@Dominiek-Savio.be, uiterlijk tegen 31 december 

2017.  

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 4 of 5 

januari 2018.  

Wie meer informatie wenst over deze vacature kan telefonisch contact opnemen met 
Lieve Borremans, coördinator thuisbegeleiding, op het nummer 0472 64 02 89 
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