
Als begeleider speel je in op de (acute) vragen en noden van de zorgvragers. 
Je ondersteunt hen binnen hun individueel traject en in het samenleven met 
anderen. Je geeft hen een basis van rust en structuur, en gaat samen met je 
teamcoach steeds op zoek naar de best mogelijke opvolging en de meeste 
geschikte ondersteuning. Je vervult bovendien een aantal specifieke taken:

Je geeft ondersteuning aan uiteenlopende profielen, waaronder zorgvra-
gers met een grotere gedrags- en emotionele zorgvraag (GES).

Wat verwachten we van jou?

Je staat in nauw contact met de rest van je team. Samen spelen jullie kort 
op de bal. 

Je hanteert in je job de Triple C-methodiek. Geen idee wat Triple C is? 
Geen nood, we vertellen je er alles over bij de opstart.

Als begeleider ben je verantwoordelijk voor jouw zorgvragers. Je hebt oog 
voor hun lichamelijk en psychisch welbevinden, en vertrekt steeds vanuit hun 
noden. Je kan goed luisteren, signalen oppikken, en zelfstandig werken. Verder 
beschik je idealiter over:

Een bachelordiploma orthopedagogie, (psychiatrische) verpleegkunde of 
toegepaste psychologie, of een diploma hoger beroepsonderwijs (HBO) 
psychiatrische verpleegkunde

Over welke skills beschik je?

Een uitstekende kennis van de Nederlandse taal.

Een eerste ervaring in de zorgsector of met de doelgroep (maar zeker 
geen vereiste).

Heuvelheem vzw biedt al sinds 1973 ondersteuning aan volwassenen met een 
(vermoeden van) beperking. We zijn werkzaam in de ruime regio Vlaamse 
Ardennen en hebben een aantal vestigingsplaatsen in Oudenaarde en Kruisem. 
Vandaag telt onze organisatie 180 medewerkers, en 200 zorgvragers.

Wat moet je over ons weten? 

Ik ben destijds als stagiair bij Heuvelheem begonnen, en ben er nooit meer 
weggegaan! De sfeer in het team, de liefde die je terugkrijgt van de cliënten... 
Het zorgt ervoor dat ik elke dag met een dikke smile kom werken.

Luka De Langhe - begeleider bij Heuvelheem

Hoe kan je ons helpen?Wat krijg je van ons?

Contract van bepaalde duur voor 1 jaar 
met kans op verlenging en optie vast

Boeiende en gevarieerde functie 
binnen een dynamische, snel verande-
rende omgeving

Mogelijkheid tot instappen in een 
voordelige hospitalisatieverzekering

Fietsvergoeding vanaf de eerste 
kilometer

Tussenkomst bij abonnementen NMBS 
en De Lijn

Mooie verloning in lijn met je diploma 
en ervaring (PC 319.01)

Hoe kan je ons helpen?Hoe solliciteren?

Denk je dat we een match zijn?

Neem gerust contact met onze collega Ellen. 
Zij zal je met veel plezier verder helpen!

Stuur dan je cv en motivatiebrief naar 
klaarvoordiejob@heuvelheem.be, of klik op 
onderstaande knop.

Heb je zelf nog vragen? 

... of bel!
0490/64.67.49

Stuur een mailtje

Ellen Rogge

ellen.rogge@heuvelheem.be

Directeur agogische processen

Begeleider regio Oudenaarde (30/38)
Collectieve woonondersteuning

Voor onze woongroep in Oudenaarde zijn we op zoek naar een deeltijdse
begeleider. Hou je van variatie? Ben je op zoek naar een warme en huiselijke sfeer op 

het werk? En heb je graag inspraak in je werkrooster? Lees dan zeker verder.

Ik solliciteer

mailto:klaarvoordiejob@heuvelheem.be

