
 

 

Vacature woonondersteuner Tarwedreef 

Werken in Emiliani 
Emiliani biedt aan mensen met een beperking en hun netwerk ondersteuning bij het zelf 

invullen van hun leven op vlak van wonen, werken en vrije tijd… en dat zorgt voor heel 

wat werkgelegenheid. Super veel verschillende jobs en onvoorstelbaar veel boeiende 

persoonlijkheden. Meer dan 300 collega’s werken dagelijks aan doelen die ze samen 

gesteld hebben. Voor, met en door onze cliënten. Lees er hier meer over  

Wat je moet doen 
De cliënten van Tarwedreef 2 zijn op zoek naar iemand om tijdelijk hun team ondersteuners te 
versterken. In Tarwedreef 2 wonen 7 cliënten met een ernstig tot diep verstandelijke beperking die 
uiterst kwetsbaar zijn en op emotioneel vlak een intensieve ondersteuningsnood kennen. Je zal 
instaan voor de ondersteuning in alle aspecten van hun kwaliteit van bestaan en zal hen 
ondersteunen bij het verwezenlijken van hun persoonlijke doelen en wensen. De ondersteuner is de 
cliënt heel nabij en binnen de dagelijkse werking is het verzorgende aspect sterk aanwezig. 
 

Wat je goed moet kunnen 
 

 Inclusie, empowerment en emancipatorisch denken zijn voor jou evident 

 Je vertrekt uiteraard vanuit de mogelijkheden en sterktes van de cliënt  

 Als ondersteuner leg je de nadruk op ondersteunend i.p.v. sturend werken  

 Je beschikt over een groot inlevingsvermogen   

 Je hebt een positieve, enthousiaste ingesteldheid  

 Ook onder stress kun je het beste van jezelf geven  

 Je hebt zin voor humor en kan dingen relativeren  

 Je bent zelfkritisch en kan ook opbouwend kritisch naar anderen zijn  

 Je kunt analyseren en probleemoplossend werken  

 Je kunt ook discreet en tactvol zijn  

 Je kan vlot en open communiceren 

 Je komt praktisch en organisatorisch sterk voor de dag 

 

http://www.emiliani.be/werken-in-emiliani/


 

Basiswaarden  
Deze basiswaarden vinden we voor al onze medewerkers  belangrijk 

 Samen: in Emiliani doen we de dingen samen 

 Uniek: we willen dat iedereen zijn beste en unieke zelf kan zijn 

 Dialoog: dat is onze cultuur, elke mening telt 

 Waardevol in je omgeving: met ruimte voor eigen initiatieven en de kans om iets te 

betekenen voor anderen 

 Clientgericht: De cliënt staat centraal 

 

Diplomavereisten 

 A2: Jeugd- en gehandicaptenzorg of gelijkwaardig 

 Begeleider/opvoeder jeugd- of gehandicaptenzorg hoger secundair onderwijs of 

Bachelor in sociaal-agogisch werk (of gelijkwaardig) 

 Beperkte ervaring vereist 

 

 

Wat we aanbieden 
Contract bepaalde duur tot eind januari 2019 28,5u (3/4)  met met kans op verlenging 

 

 Inhoudelijk interessant werk 

 Een gedragen en richtinggevende visie  

 Vorming en coaching  

 

Startdatum: 01/10/2018  

Iets voor jou? 
Stuur dan je motivatiebrief en CV t.a.v. Lieve Pensaert naar vacature@emiliani.be en 

vermeld volgende referentie hj-lp/12.09.2018TA2.  Per post kan je terecht in de Krekelstraat 

17, 9160 Lokeren. 

 

mailto:vacature@emiliani.be

