
 
 

Vzw OBRA|BAKEN zoekt een begeleider (m/v/x) voor de 
dagbesteding – Vlinderfunctie  

Vervangingscontract 38u 
 

OBRABAKEN zorgt iedere weekdag opnieuw voor een zinvolle, kwalitatieve dagbesteding voor 
volwassenen met (een vermoeden van) een verstandelijke beperking uit Groot Gent en het 
Meetjesland. We blijven daarin vooruitstrevend, grijpen kansen en opportuniteiten waar mogelijk 
om zo maximaal te kunnen beantwoorden aan de noden en vragen van onze cliënten en de 
uitdagingen van onze tijd.  

Sinds 2020 zetten we naast ons dagcentrum in Evergem ook sterk in op een gedecentraliseerde 
werking. Op die manier hebben we een ruim aanbod op maat gecreëerd waar velen hun gading in 
vinden. Van tuinwerking, buurtgerichte activiteiten, klussen in musea en begijnhoven, 
kunstenworkshops, kook en crea-ateliers tot basale activiteiten voor zij met een grote zorgnood.  

Op dit moment zijn we op zoek naar een ‘vlinder’ om ons in deze boeiende tijden te versterken. Als 
vlinder sta je in verschillende groepen, zowel in het dagcentrum van Evergem als op onze 
buitenwerkingen.  

Wat verwachten we van een vlinder?  

• Je staat in voor de alledaagse begeleiding en het verzorgen van activiteiten op maat. Je 
houdt daarbij rekening met de mentale, medische en sociale mogelijkheden van de cliënt. 
Deze mogelijkheden kunnen sterk verschillen van groep tot groep en van persoon tot 
persoon. Je werkt mee aan overkoepelende projecten en groepstaken, aangevuld met eigen 
ideeën en activiteiten.  

• Je stemt goed af met je collega’s over het wel en wee van cliënten en de gemaakte 
teamafspraken.  

• Je creëert een warme plek waar cliënten zich veilig en op hun gemak voelen.  
• Je bent een aanspreekpunt voor cliënten en hun netwerk, helpt hen waar het kan en 

verwijst door waar nodig.  
• Je neemt situaties proactief vast en gaat samen met collega’s, ondersteunende diensten en 

netwerken op zoek naar oplossingen.  
• Je neemt de nodige administratieve taken op om de werking vlot te laten verlopen.  

Competenties 

• Je bent cliëntgericht: hun vragen en noden zijn onze prioriteit. Je verliest daarbij de belangen 
van het netwerk, en de organisatie echter niet uit het oog.  

• Je bent flexibel en kunt snel schakelen. Een groot deel van je uurrooster ligt vooraf vast, bij 
ziekte of afwezigheid van collega’s kan het zijn dat je toch last-minute wordt ingeschakeld in 
een andere werking.  

• Je kunt zelfstandig werken. In sommige groepen sta je samen met een andere collega, in 
andere alleen.  



• Je communiceert open en eerlijk naar cliënten, netwerken en collega’s. Je kan feedback 
geven en ontvangen.  

• Je hebt een positieve oplossingsgerichte ingesteldheid.  
• Je bent warm, betrokken en betrouwbaar, je doet wat je zegt en zegt wat je doet.  
• Je ondersteunt waar nodig en laat los waar mogelijk.  
• Je bent enthousiast en creatief en weet anderen hiermee aan te steken.  

Praktisch 

• Je hebt een diploma A2 of een bachelor in een ortho(ped)agogische, psychologische of 
sociale richting of bent gelijkgesteld door ervaring.  

• Je hebt een rijbewijs B (en beschikt over een eigen wagen).  
• Je bent bereid om te werken in Groot Gent en Meetjesland.  
• Je hebt een goede kennis van Word, Excell, Outlook  en Office 365.  

Ons aanbod 

• Een vervangingscontract (38u) t.e.m. 16/01/2022 met eventuele kans op verlenging. We 
zoeken iemand die zo snel mogelijk in dienst kan treden.  

• Je komt terecht in een boeiende en warme werkomgeving waar ruimte is om te groeien.  
• Verloning volgens de wettelijke bepalingen van PC 319.01.   
• Een kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met auto en fiets.  
• Een omniumverzekering voor dienstverplaatsingen met je auto.  

 

Curieus naar ons? Wij ook naar jou!  

  

Je kan solliciteren t.e.m. maandag 17/09/2021 door jouw motivatiebrief en CV te mailen naar 
flore.vanassche@obrabaken.be. 

Heb je nog vragen? Geef dan gerust een seintje aan Flore Van Assche, coördinator 
dagbesteding (flore.vanassche@obrabaken.be, 0472/94.24.50).  

Tot binnenkort! 
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