
 

 

Kwartier makend hulpverlener - begeleider 
aanklampende, krachtgerichte zorg (m/v) 

30,4 tot 38u, bepaalde duur tot 31.12.2021 (kans op verlenging) 

 
KERNOPDRACHT 
Je ondersteunt volwassen cliënten en hun netwerk met persoonlijke, situationele 
en/of ontwikkelingsgerelateerde kwetsuren in uitsluitingssituaties en precaire 
omstandigheden. 
   
Als kwartier makend hulpverlener doe je dit met en vanuit de buurt om zo een warme 
leefomgeving te creëren.  
 
Daarnaast ben je, vanuit cliëntperspectief, betrokken bij het woonproject te 
Kerkbrugge-Evergem waar we 5 woonunits aanbieden aan kwetsbare personen in 
het kader van inclusief wonen. 
 
Je werkregio is Groot Gent – Meetjesland, met mogelijke uitbreiding naar Oost-
Vlaanderen in functie van de cliënt. 
 
ACHTERGROND 
OBRA|BAKEN vzw is een door het VAPH vergunde zorgaanbieder en biedt 
ondersteuning op maat aan personen met een beperking en hun netwerk.   
 
We stellen vast dat een aantal personen met een beperking én complexe andere 
problematieken, nog steeds uit de boot vallen en nood hebben aan een 
aanhoudende, aanklampende en krachtgerichte benadering.  Het gaat om een zeer 
kwetsbare doelgroep die blijvende zorg en ondersteuning nodig heeft, met gepaste 
afstand-nabijheid. Mogelijk is er nog geen zorgaanbod of is de zorg ergens 
vastgelopen. Er is intersectorale samenwerking nodig, over de tussenschotten van 
organisaties, structuren of financieringskaders heen.  Er wordt gestart vanuit 
presentie en aangesloten bij de behoeften van de cliënt, naar wat hem drijft en in 
beweging zet.   
 
Die aanpak willen we bieden via een hybride werking in en buiten onze organisatie 
met een 2-ledige focus: outreachend, krachtgericht werken met de cliënt én het 
installeren van de leefomgeving als gastvrije plek.   
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JE CONCRETE OPDRACHT BESTAAT UIT:  
 Het aanklampend opvolgen en ondersteunen van volwassenen met een 

(vermoeden van) beperking en bijkomende complexe problematiek 
(psychiatrische, gedrags-, emotionele, sociale,… problemen)  

 Aansluiting vinden bij de leef- en belevingswereld van de cliënt door ‘samen te 
zijn en samen te doen’ 

 Werken vanuit de mogelijkheden van de cliënt en deze versterken 
 De mogelijkheden van de buurt zien en die matchen met de noden van de cliënt 

en kwetsbare groepen in het algemeen 
 Installeren van en/of aan de slag gaan met het netwerk rond de cliënt   
 Het woonproject te Kerkbrugge-Evergem mee vorm geven vanuit het 

cliëntperspectief.   
 
WIJ VINDEN DEZE ATTITUDES BELANGRIJK  
 Je bent gedreven om deze cliënten ten volle te ondersteunen  
 Je werkt vanuit gepaste afstand-nabijheid en kan je eigen grenzen bewaken 
 Je kan een onderscheid maken tussen het gedrag en de persoon  
 Je houdt van zelfstandig werken én blijft in verbinding met je nauwe collega’s  
 Je hebt affiniteit met de doelgroep 
 Je werkt vanuit presentie en legt van daaruit een traject af met de cliënt 
 Je hebt het geduld om telkens nieuwe kansen en mogelijkheden te vinden  
 Je wil bijdragen aan onze organisatie en herkent je in het waardenkompas  
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B en bereid gebruik te maken van een eigen 

vervoersmiddel voor dienstverplaatsingen 
 Je bent flexibel om je arbeidstijd aan te passen in functie van de cliënt 
 
WIJ BIEDEN JOU 
 Een 30,4u tot 38u contract voor bepaalde duur tot 31 december 2021, met kans 

op verlenging 
 Een uitdagende functie   
 Een dynamische en professionele werkomgeving die samenwerken, 

competentie-ontwikkeling en integriteit hoog in het vaandel draagt 
 Ruimte en kansen om je talenten & competenties creatief in te zetten en te 

ontplooien  
 Verloning volgens de wettelijke bepalingen van PC 319.01, barema B1c 
 Een kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met auto en fiets.  
 Een omniumverzekering voor dienstverplaatsingen met je auto.  
 Een laptop en GSM om je job uit te voeren.  
 
INTERESSE? 
We kijken uit naar je kandidatuur en ontvangen deze graag uiterlijk op 16 april. 
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Met je vragen kan je terecht bij  
Inge Milh (inge.milh@obrabaken.be; 0490/56.31.70) of 
Leen De Roo (leen.deroo@obrabaken.be; 0491/90.78.92) 


