VACATURE
THUISBEGELEIDER V/M in de dienst
ACCENT-thuisbegeleidingsdienst voor personen met een
visuele beperking, Spermalie Brugge
Vervanging 40 uur. Contract bepaalde duur.
Startdatum 1 januari 2018. Te voorziene einddatum 31 december 2018.
Loonbarema Vlaams Agentschap Bachelor.

maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge

Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade

Functie
Gezinsondersteuning en opvoedingsbijstand bieden aan gezinnen. In hoofdzaak
gezinnen met een kind met een (meervoudig) visuele beperking, binnen de
leeftijdsgroep 0-6 jarigen. Werkingsregio provincie Oost-Vlaanderen.
Taak
• Aan de hand van een intake en daarop volgende huisbezoeken:
- de vragen die bij de ouders leven verduidelijken en samen een optimaal
antwoord zoeken.
- bieden van emotionele ondersteuning.
- vragen in verband met ontwikkeling en opvoeding van hun kind opnemen.
- ondersteuning bieden bij de sociale administratie.
- ondersteuning bieden bij de uitbouw van hun sociaal netwerk.
- aandacht hebben voor brussen en grootouders.
- samenwerken met andere diensten/zorgverstrekkers die actief zijn in het
gezin.
- doorverwijzen indien nodig.
- oriëntatie van het kind.
- organiseren van activiteiten voor de ouders/familie en de kinderen neemt
een bijzondere plaats in.
• dossiervorming conform de procedures van het kwaliteitshandboek (charter en
protocol, individuele dienstverleningsovereenkomst, verwijzingsverslag,
individuele fiche, …).
• vlot samenwerken met andere medewerkers van het team (andere
thuisbegeleiders, consulenten), met de begeleiders van de dienst
geïntegreerd onderwijs en met externe hulpverleners.
• outreach: doelgroepspecifieke ondersteuning bieden aan het netwerk en
reguliere diensten.
• projecten uitwerken.
Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker (vzw De Kade)
Thuisbegeleiding Accent
Snaggaardstraat 9, 8000 Brugge
tel.: 050 340 341, fax: 050 33 73 06,
e-mail: accent@de-kade.be, www.de-kade.be
bank BE22 4700 5077 2147

Profiel:
• Bachelor diploma in de pedagogische of paramedische wetenschappen
• Kennis hebben van het gezinsfunctioneren en de ontwikkeling van kinderen
• Bereid zijn administratief werk op te nemen.
• Vlotte kennis informatica
• Kennis hebben van de sociale kaart en de werking van het VAPH (Vlaams
Agentschap)
• Beschikken over een geldig rijbewijs en wagen
• Bereid zijn kinderen te begeleiden op meerdaagse zomerstages met
overnachting tijdens de zomerperiode
• Persoonlijke kwaliteiten: zich snel kunnen inwerken, dynamisch en creatief
zijn, contactvaardig zijn, zelfstandig en in teamverband kunnen werken,
openheid voor zelfstudie en vorming, soepelheid wat betreft werkuren
• Kennis en ervaring met mensen met een visuele beperking is een pluspunt
Wij bieden u een gevarieerde, boeiende functie en een aangenaam team aan.

Meer info bij Eliane Bonamie 0477/ 950 041 coördinator van de dienst.
Schriftelijke sollicitatie tegen vrijdag 8 december bij:Tine Van den Wouwer
(tine.vandenwouwer@de-kade.be) zorgdirecteur van het BC Spermalie
en Eliane Bonamie (eliane.bonamie@de-kade.be) coördinator van de dienst.
De gesprekken zijn gepland op dinsdag 12 december in de namiddag.
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