
 

VACATURE 

             12 september ’19 

 

Welkom bij De Hagewinde! 

 
WOONBEGELEIDER,  
Ondersteuning voor Volwassenen (OVV) De Hagewinde 
30.4 tot 38 u per week - tot eind 2020 

 

OVV De Hagewinde biedt, als vergunde aanbieder, verschillende vormen van woon- en 

dagondersteuning aan voor (jong)volwassenen met een beperking. Dit doen we vanuit 

verschillende locaties in Lokeren.  

 

Werken bij OVV De Hagewinde, dat is werken met een hart voor jongvolwassenen en 

volwassenen met een sociaal-communicatieve en/of mentale beperking. Dit doe je samen met 

een team van professionele en gedreven collega’s. Autonomie, samenwerking en gastvrijheid 

dragen we hoog in het vaandel. 

 

Op dit moment heeft OVV De Hagewinde een vacature voor een gemotiveerde woonbegeleider 

(30.4 tot 38u tot eind 2020). 

 

Jouw functie 

 

 Je sluit aan bij een team dat bezig is met nieuwe projecten rond 

woonondersteuning. Deze projecten richten zich in eerste instantie op 

jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking.  

 Je voelt je aangesproken door de doelgroep; je werkt graag met een 

groep mensen maar je biedt even graag ondersteuning aan individuele 

mensen met een beperking – en dit op een empowerende manier. 

 Je ondersteunt in alle facetten van het dagelijks leven. 

 

 

Je profiel 

 

 Je bent agogisch geschoold. 

 Je hebt affiniteit met en kennis van de doelgroep (jong)volwassenen 

met een (licht mentale) beperking.  

 Je gaat graag aan de slag met groepen en hebt inzicht in 

groepsdynamiek. 

 Je begeleidt mensen met een beperking ook individueel en krijgt er 

energie van om je ondersteuning af te stemmen op individuele noden en 

behoeften van de volwassenen waarmee je werkt.  

 Je werkt op een empowerende manier en gaat uit van de talenten en krachten van 

volwassenen met een beperking.   

 Je hebt kaas gegeten van alle facetten van het dagelijks leven en weet 

hoe je volwassenen met een beperking hierbij kan ondersteunen. 

 Je werkt graag in teamverband maar kan ook zelfstandig werken 

 Je beschikt over een rijbewijs B. 

 



 

Het aanbod 
 

 Je krijgt een contract van 30.4 tot 38u per week aangeboden. Sowieso loopt het contract 

tot 31 december 2020 maar de kans op verlenging is groot. 

 Je krijgt een correcte verloning – nl volgens het barema van het VAPH (bachelor). 

 Je krijgt een gevarieerde en boeiende job en wordt opgenomen in een warm, deskundig en 

dynamisch team. 

 Je maakt kennis met de werking van Zorg en Onderwijs De Hagewinde, een grote 

voorziening in de regio. 

 Meer info over OVV De Hagewinde vind je op de website (benieuwd? klik hier) 

 

Interesse? Super ! 

 

 Solliciteren doe je via sollicitaties@hagewinde.be ten laatste 05/10/2019. Vermeld 

zeker de referentie ‘woonbegeleider OVV De Hagewinde september 2019’ als onderwerp 

van je mail.  

 Voor meer informatie over deze vacature en de job-inhoud kan je terecht bij Stien 

Ongena, zorgverantwoordelijke (stien.ongena@hagewinde.be of 09/3378900).  
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