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Vacature woonbegeleid(st)er A2 
Raakzaam in Villa Vief 
19/38u.  

Indiensttreding vanaf 1 sep ’22 / onbepaalde duur. 

    

  Wie zijn wij?  
 

Villa Vief vzw is een woonproject in Lokeren, opgericht door een aantal ouders van jongeren 
met een matig verstandelijke beperking. Het doel is om ervoor te zorgen dat de jongeren in een 
eigen huis met de nodige begeleiding zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. 

Voor het ouderinitiatief Villa Vief zijn we op zoek naar een team van woonbegeleid(st)ers die 
instaan voor de ondersteuning van de jongeren die vanaf 1 sept ’22 hun intrek nemen in het Villa 
Vief – huis te Lokeren. De begeleiding spitst zich in eerste instantie toe op de periode van 
maandag tot vrijdag en dit voor zowel dag- als nachturen (slapende waak).  
 

Raakzaam wil ‘in ontmoeting welzijn creëren’ voor kwetsbare personen.  Vanuit onze waarden 
met aandacht, ondernemend, duurzaam, verbindend, co-creatief en veerkrachtig, willen we 
kwaliteitsvolle ondersteuning bieden binnen een snel wijzigende en dynamische context.   

 

 

 



 

 Vacature woonbegeleid(st)er A2 Raakzaam in Villa Vief 2 • 4 

   Jouw opdracht 

 
Je bezit de kwaliteiten om volgende taken dagdagelijks te kunnen volbrengen (de jongeren en 

hun broers/zussen stelden deze mee samen op): 

 

 Stap voor stap bouw je de werking van Villa Vief in Lokeren mee verder uit, zowel 

theoretisch als in de praktijk.  

 Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid, begeleiding en ondersteuning van de 

jongeren in hun dagelijks leven.  

 Je bent een positief ingestelde woonbegeleid(st)er die een positieve invloed heeft op 

de jongeren die in Villa Vief wonen.  
 Je bent lief, enthousiast en kan op een humoristische doch duidelijke manier grenzen 

stellen. 

 Je accepteert iedereen in wie hij of zij is maar erkent ook ieder in zijn of haar 

beperkingen en je bent hier niet blind voor.  

 Je kan het beste in de jongeren naar boven halen en moedigt hen aan om te bereiken 

wat binnen hun mogelijkheden ligt.  

 Je plant met hen mee hoe hun dag eruit ziet en communiceert hier open en duidelijk 

over. 

 Op een behulpzame en ruimdenkende manier ben je een klankbord voor de jongeren. 

 Je bent een sfeermaker en sfeerbewaker en hebt een positieve ingesteldheid die er 

mee voor zorgt dat het beste in de jongere naar boven wordt gehaald.  

 ’s Morgens zorg je er mee voor dat de jongeren tijdig wakker zijn om hen vervolgens op 

weg te zetten bij het aanvatten van de dag. ’s Avonds begeleidt je hen bij diverse taken 

en zaken en ’s nachts ben je de persoon waar ze in nood op kunnen terugvallen opdat 

ze er niet alleen voor komen te staan.  

 Je helpt en ondersteunt hen waar en wanneer nodig bij activiteiten van het dagelijkse 

leven.  
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   Jouw competenties: 
 
 
Je hebt volgende basiscompetenties van een begeleid(st)er: op een integere en spontane manier 
kunnen samenwerken vormen een basisvereiste.   
Open en transparant communiceren, actief luisteren, voldoende inzicht hebben in situaties en 
een gezonde besluitvorming zijn hierbij onmisbaar.   
  
Van de woonbegeleid(st)er in het bijzonder worden minimaal volgende competenties verwacht:  
 
 

 Je hebt interesse en kennis op vlak van woonondersteuning en dagbesteding bij 
personen met een verstandelijke beperking.  

 Je bent flexibel en wendbaar in je denken en handelen en kan zelfstandig en creatief 
werken binnen het uitgewerkt kader dat door en met het ouderinitiatief werd opgesteld.  

 Je bent sterk observerend en kan inzetten op het kennen en kunnen ondersteunen van 
de jongeren. Je kan rust brengen waar en wanneer nodig, doch het vuur aanwakkeren 
wanneer hier nood aan is.  

 Je hebt interesse in het uitwerken van een nieuw initiatief in al zijn facetten en gaat 
hierbij geëngageerd en ondernemend aan de slag.  

 Je bent een bruggenbouwer en sterk in verbindende communicatie, je ziet en benut 
kansen en bent omgevingssensitief op een begripvolle manier.  

 Je bent positief ingesteld, ziet uitdagingen in het onbekende en wekt vertrouwen bij alle 
betrokkenen op door de manier waarop je in Villa Vief werkzaam bent.  

 Je werkt vlot met Word, Excel en Outlook..  

 Je gaat op een respectvolle manier om met informatie.  

 Je neemt gemakkelijk initiatief en werkt zelfstandig en gestructureerd.  

 Je past je, indien nodig en binnen bepaalde grenzen, aan veranderende 
omstandigheden in je werkomgeving aan. Je bent flexibel en wendbaar in je denken en 
handelen. Je neemt weloverwogen beslissingen en toetst deze op een transparante 
manier af bij de betrokkenen waar nodig.  

 Je houdt de balans tussen een professionele betrokkenheid en afstand.  

 Je hanteert een duidelijke structuur, maar gaat hier ook flexibel mee om indien de 
situatie hierom vraagt.  

 Je neemt expertise en ervaringen van het netwerk van de jongere mee. 

 De woonbegeleid(st)er heeft handicapspecifieke kennis en heeft minimaal een 
affiniteit met het dossier en het zorgplan van de jongere. Hij/zij kan mee een inschatting 
maken van de ondersteuningsnood van de bewoners en zoekt bij het netwerk en 
ondersteunende diensten naar noodzakelijke informatie, ondersteuning,  kennis,… 
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   Jouw Profiel  
 

 Ervaring met de doelgroep is een pluspunt.   

 Je werkt vlot in office 365. 

 Over een rijbewijs B beschikken is wenselijk.  
 
 
De woonbegeleid(st)er zal voor de ondersteuning en begeleiding van het huis werken volgens 
de kernwaarden vanuit Villa Vief én Raakzaam.  De woonbegeleid(st)er staat mee in voor de 
kwaliteit van leven binnen Villa Vief.   
  
De woonbegeleid(st)er wordt in zijn/haar rol en functie bijgestaan, ondersteund, gecoacht en 
aangestuurd door de teamcoach en het ondersteuningsteam van Raakzaam. 
Raakzaam biedt vorming aan ten aanzien van de woonbegeleid(st)ers en teamcoach om hen 
sterker te maken in hun opdracht.   
 
 
 
 

    Wat mag jij van ons verwachten? 
 
Een uitdagende job in een enthousiast team. Binnen Raakzaam en Villa Vief besteden we 
aandacht aan een fijne work/life balans en ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke 
professionele groei. 
 

 Contract van onbepaalde duur voor 19u/week met indiensttreding vanaf 1 sep ‘22. 

 Je wordt betaald volgens de barema’s en regelgeving binnen paritair comité 319.01. 
nl. Barema Begeleidend personeel klasse B2a.  

 Tewerkstellingsplaats: Villa Vief, Gentsesteenweg 359, Lokeren 

 Je anciënniteit wordt volgens de reglementering van de subsidiërende overheid 
meegenomen.  

 Je ontvangt een fietsvergoeding, een treinabonnement of een auto-
onkostenvergoeding en een groepsverzekering.  

 

 

 

 

   Hoe solliciteer je voor deze vacature? 

 
Je solliciteert via mail naar sweta.meersman@raakzaam.be en 
pieter.broeckaert@raakzaam.be of via de website van Raakzaam (www.raakzaam.be).  
Graag bericht voor zondag 24 juli 2022. 
De vacature wordt afgesloten van zodra er een geschikte kandida(a)te is gevonden. 
 
 
Datum verschijnen vacature: 8 juli 2022 
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