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Vacature voor een halftijdse (19 uren per week) begeleider 

volwassenenwerking voor de regio Brussel-Halle-Vilvoorde bij Pleegzorg 

Vlaams-Brabant en Brussel, vzw 

Over de volwassenenwerking van Pleegzorg 

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel begeleidt vanuit zijn volwassenenwerking volwassenen met een 
beperking of een psychiatrische problematiek in verschillende formules:  

- Mobiele en/of ambulante psychosociale begeleiding van volwassenen met een beperking 
binnen de Persoonsvolgende Financiering of Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening en dit 
in samenwerking met een vrijwilliger 

- Volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek die in een gastgezin of bij 
familie wonen. 

- Volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek die inwonen samen met 
vrijwilligers in een van onze huizen 

Voor het project ‘De Jennart’ dat we in Brussel, samen met Begeleid Wonen Brussel, oprichtten, 
zoeken wij: een doener met veel goesting en zin voor initiatief en creativiteit! 

Om dit project mee uit te werken en vorm te geven, zijn we op zoek naar een enthousiaste en creatieve 
medewerker. Je biedt binnen deze cohousingcontext psychosociale begeleiding aan jongvolwassen 
cliënten met een beperking die samenwonen met jonge vrijwilligers. Dit doe je in nauwe 
samenwerking met een collega vanuit Begeleid Wonen Brussel. Daarnaast ondersteun je ook de 
inwonende vrijwilligers bij hun noden en vragen rond het samenwonen. Je ondersteunt de cliënt bij 
de verschillende levensdomeinen: administratie, budget, huisvesting, opvoeding, gezondheid, werk en 
vrije tijdsbesteding. Contacten met en uitbouw van het sociaal netwerk van de cliënt is hierbij 
belangrijk. 

Ook sta je in voor de verdere uitbouw van het project en Pleegzorg voor volwassenen in Brussel: 
inbedding in de sociale kaart, opzetten van een buurtnetwerk, kennisuitwisseling en verdere 
netwerking en uitbouw van onze dienst binnen het Brusselse zorglandschap. De opstart van eventuele 
toekomstige projecten in het Brusselse kan ook deel van je takenpakket worden. 

Tot slot neem je begeleidingen op binnen onze reguliere werking binnen de formules hierboven 
beschreven. 

Wat vragen we van jou: 

- Je hebt zin om je tanden in een nieuw opstartend project te zetten, en zelf mee uit te zoeken 
hoe dit verder vorm gegeven kan worden 

- Je werkt niet louter uitvoerend, je neemt zelf initiatief en brengt ideeën aan, je krijgt hier veel 
vrijheid in 

- Je ziet het zitten om zowel zelfstandig te werken als in duo met een collega, je wilt 
experimenteren met verschillende formules en werkvormen 

- Je legt graag contacten met andere spelers in het werkveld (netwerking) en uit te zoeken hoe 
je Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel kan plaatsen op de Brusselse sociale kaart 

http://www.pleegzorgvlaamsbrabantenbrussel.be/
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- Je hebt affiniteit met onze doelgroep 
- Je bent flexibel in je takenpakket en je beschikbaarheid (bv. Af en toe avondwerk en je bent 

bereid om ook buiten Brussel te werken) 
- Je wilt graag bijleren en opleidingen volgen die voor jou en je functie nuttig kunnen zijn 
- Je bent bij voorkeur woonachtig in Brussel 

Competenties: 

- Je hebt minimaal een bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke richting 
- Je kan enige ervaring voorleggen in begeleidingswerk (min. 2 jaar) 
- Je hebt een goede kennis van het Frans en kan je hierin vlot uitdrukken 
- Je beschikt over een rijbewijs B, een eigen wagen is een pluspunt 

Wij bieden: 

 Een uitdagende functie die je zelf kan uitwerken en vormgeven 

 Een halftijds (50%) contract voor drie jaar met mogelijkheid tot verlenging  

 Vergoeding: maandloon volgens het barema B1C (Paritair Comité 319.01) + maaltijdcheques, 
relevante anciënniteit wordt in rekening gebracht 

 Cambio autodelen 

 Een heel flexibel werkklimaat  

 Glijdende uren en mogelijkheid tot thuiswerk 

 Uitgebreide opleidingsmogelijkheden 

 Plaats tewerkstelling: je standplaats is Vandenpeereboomstraat 78 bus 24 te Halle, maar je zal 
voornamelijk werkzaam zijn binnen Brussel 

Solliciteren 

Bezorg je motivatiebrief en CV ten laatste op 28/02/2018, aan Dave Boussé, teamverantwoordelijke 
volwassenen BHV, via mail dave.bousse@pleegzorgvbb.be – 0492/25.14.51 

Indien je nog vragen hebt, of wat meer uitleg wilt, bel dan gerust naar bovenstaand nummer of stuur 
een mailtje. 
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