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Onbepaalde duur 

Startdatum 15/05/2023 

    

 

Wie zijn wij? 
 
Raakzaam vzw 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.   
 

Om onze organisatie te versterken zijn we op zoek naar een enthousiaste woonbegeleider 

Raakzaam voor woongroep  Cocoon te Beveren (Cretenborchlaan 9).  

De Cocoon is een leefgroep waar cliënten zorg, basisveiligheid en nabijheid nodig hebben. Er 

wordt voldoende prikkeling en stimulatie gegeven, dit binnen een veilige, rustige omgeving. De 

Cocoon is een groep cliënten met verschillende hulpvragen: enerzijds is er het belang van 

comfortzorg omwille van fysieke beperking. Anderzijds is er het belang van psychische zorg of 

ondersteuning. 
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• Doe je graag verzorgende taken?  
• Heb je ervaring met comfortzorg?  
• Kun je vlot inspelen op wisselende hulpvraag?   
• Ben je een teamspeler?   
• Heb je geen probleem om vroeg, laat, dag, weekend en feestdagen te werken?   

➔ Dan ben JIJ misschien wel de collega die we zoeken.  
 

 

 

 

Jouw taakinhoud 
• Je staat in voor de dagelijkse begeleiding en verzorging (comfortzorg) van de cliënten in de 

leefgroep, d.w.z. je begeleidt de cliënten a.d.h.v. het handelingsplan/zorgplan, zorgt voor hun 

‘praktische opvolging’ en geeft mee input aan de actuele beeldvorming van de cliënten.  

• Je runt de leefgroep in het hier en nu maar houdt ook rekening met toekomstige 

ontwikkelingen.  

• Je draagt bij tot een goede samenwerking met alle belanghebbenden (vb. familie, andere 

interne of externe diensten) vanuit de visie van evenwaardig partnerschap.  

• Je neemt mee verantwoordelijkheid op ifv de permanentie van de leefgroep.  

• Je werkt soms mee aan bepaalde andere taken of projecten.  

• Je werkt met vroegdienst (7u-14u), dagdienst (11u-18u), laatdienst (14u-21u), zowel in de week 

als in het weekend.  

 

Jouw profiel 
• Je beschikt over een diploma opvoeder/begeleider A2 

• Ervaring met de doelgroep is een pluspunt, je hebt affiniteit/ervaring met verzorging.  

• Je bent betrokken en straalt rust uit 

• Je hebt veel ‘goesting’ om te groeien, te leren en met zaken aan de slag te gaan  

• Je bent een initiatiefnemer  

• Je hanteert een duidelijke begeleidingsstijl met voldoende oog voor sfeer en huiselijkheid.  

• Je bent sensitief responsief  

• Je stemt de begeleiding van de cliënten af op de fases van de emotionele ontwikkeling (Došen). 

• Je neemt expertise en ervaringen van het sociaal netwerk van de cliënt mee.  

• Je houdt de balans tussen een professionele betrokkenheid en afstand.  

• Als begeleider ken je het levensverhaal van de cliënt en handelt van daaruit. 

 • Je communiceert en overlegt helder.  

• Je draagt bij tot een goede teamgeest en bezit de nodige competenties voor een goede 

samenwerking  

• Je gaat op een respectvolle manier om met informatie, je communiceert en overlegt helder.  

• Je kan op een betrokken manier feedback geven maar ook vanuit een open houding deze 

ontvangen. 

 • Je kan reflecteren en durft je eigen handelen in vraag stellen  

• Je kan je vlot mondeling en schriftelijk uitdrukken 

• Je bent flexibel  
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Wat mag jij van ons verwachten?  
Een uitdagende job in een enthousiast team. Binnen Raakzaam besteden we aandacht aan een 

fijne work/life balans en ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke professionele groei.  

Je ontvangt een contract onbepaalde duur van 26.6u/38u.   

 

Je ontvangt een correct loon, volgens de barema’s en regelgeving binnen het paritair comité 

319.01 (de loonbarema’s van de subsidiërende overheid VAPH).  

Jouw anciënniteit wordt hierbij volgens de reglementering van de subsidiërende overheid 

meegenomen.  

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

Je geniet van een groepsverzekering en hebt de mogelijkheid om aan te sluiten bij een 

hospitalisatieverzekering.  

Je komt terecht in een dynamische organisatie met een warme en spontane sfeer waarin we 

professioneel samenwerken en aandacht hebben voor persoonlijke ontwikkeling.  

 

Hoe solliciteer je bij ons?  
Via de website www.raakzaam.be weg kun je ook je kandidatuur kenbaar maken. Via deze weg 
stuur je ook je CV en motivatie mee.  
De vacature wordt afgesloten van zodra er een geschikte kandida(a)t(e) is gevonden  

  
Indien je vragen hebt over deze vacature kan je terecht bij Saskia Van Wassenhove 
(Saskia.Van.wassenhove@raakzaam.be) of Lianne Droogendijk 
(Lianne.Droogendijk@Raakzaam.be)   
  
  
Datum 13/02//2022  
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