
 

              
  

 

 
VACATURE 

WOONBEGELEIDER (M/V) 
AFDELING: VOLWASSENENWERKING 

DE MOLENREKE - RUMBEKE 

Dominiek Savio vzw, dat deel uitmaakt van Groep Gidts, biedt een veelzijdig aanbod van ondersteuning aan 
personen met een (neuro-) motorische handicap en personen met een niet-aangeboren hersenletsel, gaande 
van ondersteuning in de eigen leefomgeving tot ondersteuning in het centrum zelf. Het gelooft in de 
mogelijkheden van ieder mens ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst, 
nationaliteit, geloof of levensbeschouwing. 

De Molenreke 
In De Molenreke (Rumbeke) wonen 12 volwassenen met een (neuro-)motorische handicap zelfstandig in 
studio’s. De begeleiding, die alleen op dienst werkt, biedt zorgassistentie en begeleiding op maat 24u/24u, 7 
dagen op 7. Naast de studio’s is ook een dagcentrum waar een ander team de dagelijkse werking waarmaakt. 

Jouw functie 
• Je staat in voor kwalitatieve begeleiding, ondersteuning en ADL bij de 12 bewoners. 
• Je voert ondersteunende taken in het dagcentrum uit (in beperkte mate). 

Jouw profiel  
• Je beschikt over het diploma bachelor in de orthopedagogiek. 
• Je helpt op een professionele manier het leven van de bewoners vorm te geven. Je maakt samen met 

hen een ondersteuningsplan, je stimuleert hen. 
• Samen met het team, de ortho-agoog en het diensthoofd zoek je de wijze uit waarop je de begeleiding 

opbouwt. 
• Je bent bereid om kritisch te kijken naar jezelf, hierover samen in team te reflecteren en je handelen 

af te stemmen op die feedback. 
• Je kan voldoende relativeren bij moeilijkheden of tegenslagen en de dingen ook rationeel en in de 

context blijven bekijken. 
• Je durft beslissingen te nemen bij niet volledige kennis van de gevolgen van alternatieven en je kan 

omgaan met uitgestelde feedback. 
• Je bent bereid te werken in een roulementsysteem. De diensten kunnen zowel dagwerk, 
• avondwerk, inslapend nachtwerk als weekendwerk inhouden. 
• Je bent vertrouwd met het emancipatorisch denken en bereid om van daaruit te werken. 
• Je kan zelfstandig en oplossingsgericht werken vermits je meestal alleen op dienst bent en je kan ook 

afstemmen op andere medewerkers uit het ruimer teamverband. 
• Ervaring met de doelgroep en verzorging is aangewezen. 
• Beschikken over een rijbewijs B is een pluspunt. 

• Wij dragen respect, gebruikersgerichtheid, betrokkenheid en samenwerken hoog in ons 
vaandel. 

  



  

 

 

             
     

Ons aanbod 
• Een deeltijds contract( 19u/38) voor onbepaalde duur vanaf 1/02/2019. 
• Verloning volgens de barema’s van het Vlaams Agentschap , Paritair Comité 319.01 

Interesse? 

 
 

Stuur jouw motivatiebrief uiterlijk tegen 10/12/2018 door naar: 

Joost Defieuw | Diensthoofd Volwassenen | joost.defieuw@dominiek-savio.be 

Weerhouden kandidaten worden kort nadien uitgenodigd voor een gesprek. 

 

Wens je meer informatie over de inhoud van de functie? 

Joost Defieuw |  0499 41 56 54 

 

Voorlopig plannen we twee sollicitatiemomenten:  

26/11/2018 en 12/12/2018 – telkens in de voormiddag 
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