
 
 

Vzw OBRA|BAKEN zoekt een verzorgende/zorgkundige (m/v/x) 
voor de belevingsgroep (19u/28u/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.  
 
Als verzorgende/zorgkundige zal je werkzaam zijn in de belevingsgroep.  

 
De kern van de job is: 
  

• Je ondersteunt personen met een intensieve ondersteuningsnood, op vlak van ADL in de 
dagdagelijkse activiteiten rekening houdend met hef- en tiltechnieken, protocollen en het 
individueel ondersteuningsplan van de cliënt. Daartoe horen o.a.  

o Ondersteunen bij toiletbezoek, aanbrengen incontinentiemateriaal, aankleden, enz. 
o Aandacht voor zithouding en ergonomie, hygiëne en mondzorg, enz. 
o Ondersteuning maaltijdbegeleiding en creëren van een aangename eetomgeving 

• Je gebruikt de zorgmomenten als kwalitatief contactmoment en instrument om de kwaliteit 
van bestaan van de cliënt te verhogen.    

• In nauwe samenwerking met het netwerk en je collega’s bouw je mee aan een aangename, 
aangepaste en huiselijke omgeving  en een programma op maat van de cliënt.  

• Je neemt huiselijke taken op en bent mede verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
verzorgings- en snoezelmaterialen. 

• Je bouwt mee aan een sensopathisch activiteitenprogramma in een  veilige, aangepaste 
omgeving. Je houdt daarbij rekening met de behoefte en basisnood van de cliënt aan 
zintuigelijke ervaring, rust en ontspanning. 

• Je observeert, signaleert en rapporteert wijzigingen in gedrag en gezondheidstoestand van 
de cliënt.  

 
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 hebt een warme, zorgzame persoonlijkheid die je dagdagelijks omzet in de praktijk. Het 
creëren van een warm onthaal en nabijheid bieden aan de cliënt draag je hoog in het 
vaandel. 



• Je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid dragen, maar bent toch een teamplayer 
• Je bent betrouwbaar. Je doet wat je zegt en zegt wat je doet.  
• Je bent bereid je verder te verdiepen in de kennis rond de doelgroep, de principes van de 

SEO en andere ortho-agogische kaders. 
• Je bent enthousiast en gedreven 
• Je hebt een basiskennis van Word, Excell, Outlook, Office 365. 

 
Praktisch 

• Je hebt een diploma of getuigschrift verzorgende of zorgkundige. Ervaring met de doelgroep 
is een pluspunt. 

• Je werkt volgens een variabel uurrooster.  
• Je bent bereid om op zaterdag te werken 
• Je neemt deel aan de 2-wekelijkse teamvergaderingen 
• Een rijbewijs B is een meerwaarde 
• Je werklocatie situeert zich in Evergem   
• Je hebt een basiskennis van Word, Excell, Outlook  en Office 365.  

 
Ons aanbod 

• Een vervangingscontract t.e.m. eind augustus met mogelijke kans op verlenging of kans op 
contract onbepaalde duur. De arbeidsbreuk is bespreekbaar en kan variëren van 19u tot 38u. 

• 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 6/12/2021 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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