
  

 

 

  

 

 

Wij werven aan: 
 

WOONBEGELEIDER BESCHUT WONEN (M/V) 
Vervangingscontract, 100%, locatie Turnhout 
 
Beschut Wonen Kempen is een samenwerkingsverband tussen OPZ Geel, AZ Turnhout en het Centrum 
voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen.  Onze organisatie biedt hulp- en dienstverlening aan 
mensen die omwille van psychische problemen niet of nog niet zelfstandig kunnen wonen, maar die 
geen voltijdse ziekenhuisbehandeling nodig hebben.  Wij bieden deze mensen huisvesting en 
ondersteuning bij hun maatschappelijke participatie.  De begeleiding gebeurt volgens de principes van 
het systematisch rehabilitatiegericht handelen.   
Voor ons team in Turnhout zijn we op zoek naar een medewerker die vervanging kan voorzien voor 
een collega in zwangerschapsverlof (periode van ongeveer 8 maanden).  
 

Functie: 
Je werkt als woonbegeleider in het team Beschut Wonen. Je bent aanwezig in de groepswoningen. Je 
ondersteunt het samenleven en dagelijks verloop in de woningen. Je begeleidt bewoners op diverse 
levensdomeinen in opvolging van de individuele begeleidingsplannen. Je gaat aan de slag met de 
bewoner om woonvaardigheden verder te ontwikkelen. Je evalueert voortdurend het 
begeleidingsaanbod en stuurt bij waar nodig. Je geeft individuele begeleiding aan bewoners. Je werkt 
samen met het netwerk van zorgverleners, familie en omgeving van de bewoner. Je werkt in een 
multidisciplinair team, maar draagt zelfstandig verantwoordelijkheid voor de toegewezen bewoners 
en taken.  Je organiseert je werk in samenspraak met het team en met externe betrokkenen.  
 

Vereisten: 
Minimaal een professioneel bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting (sociaal of 
psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk assistent, ergotherapie, orthopedagogie of 
toegepaste psychologie).  Je hebt basiskennis van psychopathologie.  Je beschikt over een rijbewijs 
en een eigen wagen.  Relevante ervaring is aangewezen.  
 

Profiel: 
Je kan snel inschakelen in de werking. Je beschouwt de bewoner als een volwaardige 
gesprekspartner en stelt het belang van de bewoner centraal in je handelen.  Je kan zelfstandig 
verantwoordelijkheid dragen, maar je bent tegelijk een teamspeler.  Je stelt je collegiaal op en toetst 
je handelen binnen het multidisciplinair team.  Je staat open voor feedback en durft je eigen 
handelen in vraag stellen.  Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling 
als schriftelijk, en je draagt zorg voor een correcte rapportering aan collega’s en aan externe 
betrokkenen. Je weet van aanpakken en durft je handen uit de mouwen te steken. Je durft initiatief 
te nemen en creatief aan de slag te gaan. Je kan planmatig handelen en bent in staat om 
kwaliteitszorg te realiseren.  Je beschikt over goede administratieve en organisatorische 
vaardigheden. 
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Wij bieden: 
Een voltijds contract ter vervanging van een collega in werkverwijdering/zwanger-
schapsverlof/borstvoedingsverlof (periode van ongeveer 8 maanden). Standplaats Turnhout, 
Steenweg op Gierle 65. Een boeiende en afwisselende job met veel verantwoordelijkheid en 
mogelijkheid tot initiatiefname.  Verloning volgens IFIC geldig in de sector PC330. Maaltijdcheques en 
vergoeding voor dienstverplaatsingen. 
 

Interesse? 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met Diane Geerts, directeur Beschut Wonen Kempen - 
tel. 014 59 42 55 of 0498/93.24.13 
 

Solliciteren? 
Bezorg uw brief samen met uw CV voor 23 maart 2023 via mail aan 
admin@beschutwonenkempen.be  Sollicitatiegesprekken zullen doorgaan dinsdag 28 maart 2023 in 
de voormiddag op onze locatie Steenweg op Gierle 65 te Turnhout. Indiensttreding is voorzien rond 
begin april 2023. 
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