
 

BEGELEIDER-COACH 

Alderande Werken is een sociaal tewerkstellingsproject gelegen op het 

Molenbergplein te Lokeren. In onze lunchbar, tweedehandskledingwinkel en in ons 
soepkarproject ondersteunen we mensen met een heel diverse nood aan 
ondersteuning in hun zoektocht naar een activiteit of een job die zo goed mogelijk 

aansluit bij hun mogelijkheden en interesses.  

Wie zoeken wij?  

Voor de lunchbar en het kledingproject zoeken wij een begeleider met interesse 
en ervaring in het werkveld en onze doelgroep.   

 
Je kan vlot samenwerken met deze diverse groep cliënten en je hebt ook de 

pedagogische kwaliteiten om je cliënten aan te sturen en op te leiden.  
Je leert hen zowel technische als sociale vaardigheden.   

Samen met je collega’s sta je in voor de organisatie van de keuken en van het 

kledijproject. Je beheerst minimaal de basisvaardigheden voor ons keuken- en 
kledingproject en je kan bovendien ook zelfstandig werken.  

Dit doe je op een flexibele en klantgerichte wijze, met een dosis “gezond 
verstand” en een goede stressbestendigheid.  

Je werkt nauw samen binnen een hecht team.    

Algemene taken 

 Je stuurt je team cliënten aan voor het kleding- en keukenproject. 
 Je neemt deel aan evaluatiegesprekken van cliënten. 
 Je kan klantgericht werken. 

 Je bent een commercieel denker (mee verantwoordelijk voor het inrichten 
van de winkel, acties …) 

 Samenwerken met en aansturen van de vrijwilligersgroep. 
 Je stelt je flexibel op naar inzet van uren op basis van de noden binnen kledij 

of keuken. 

 Je communiceert en rapporteert naar de verantwoordelijke. 
 Je neemt deel aan de teamvergaderingen. 



 Je zet je schouders onder ons project en bent bereid tot een extra inzet bij 
enkele speciale gelegenheden, zoals recepties, opendeurdagen, festiviteiten, 

enz …  

Je taken in de keuken  

 Je runt, onder leiding van je collega-kok, een keuken voor ongeveer 35 
couverts per dag.  

 Je bereidt samen met de cliënten de maaltijden.  
 Je volgt mee de stock op.   

 
Je taken in het kledingproject 
 

 Je overlegt met je collega en vrijwilligers over het reilen en zeilen in het 
atelier en de winkel. 

 Je stuurt zelfstandig de cliënten aan bij de verwerking van de 
binnengebrachte kledij. 

 Je beheerst de administratieve en praktische organisatie van het atelier. 

Wat bieden wij aan?  

 Een contract van onbepaalde duur, 27u (met mogelijkheid tot uitbreiding op 
termijn). 

 Aantrekkelijke werktijden: op weekdagen tussen 9u en 17u.  

 Verloning conform diploma (barema, p.c.319.01) en relevante ervaring. 
 Afwisselende job in een dynamische en warme omgeving. 

 Ruimte voor eigen inbreng, verdere uitbouw van ons project en 
zelfontplooiing. 

 Opleidingsaanbod.  

 Indiensttreding: zo spoedig mogelijk.   
 

Interesse? 

Stuur dan je cv en motivatiebrief voor 11 april 2021 naar 

anja.schrijvers@alderande.be of richt je schrijven naar Alderande Werken vzw, 
Daknam-dorp 54, 9160 Lokeren. De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op 19 

april en op 22 april in de namiddag.Voor bijkomende informatie over deze vacature 
kan je bellen naar 0477/61 15 83.  
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