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Ben jij de enthousiaste woonbegeleider waar wij naar zoeken?   
 

Wat jij doet… 
✓ Je werkt graag met een groep mensen maar je biedt even graag ondersteuning aan individuele 

personen met een beperking – en dit op een empowerende manier. 
✓ Je ondersteunt in alle facetten van het dagelijks leven in een groepswoning voor 10 bewoners 

waar 24/24 en 7/7 ondersteuning wordt geboden. 
✓ Je begeleidt mensen met een beperking ook individueel en krijgt er energie van om je 

begeleiding af te stemmen op individuele noden en behoeften van de volwassenen waarmee je 
werkt. 

Dit bieden wij jou… 
Een toffe, uitdagende en afwisselende job in een warme omgeving, plus:   
✓ Een deeltijdse tewerkstelling (19/38) van onbepaalde duur. Naar het einde van het jaar toe 

bestaat de mogelijkheid om de functie uit te breiden.     
✓ Verloning volgens PC319.01, afhankelijk van je kennis en ervaring.  
✓ Bijkomende verlofuren vanaf 35 jaar, terugbetaling woon-werkverkeer.  
✓ Je maakt kennis met de werking van De Hagewinde, een grote voorziening in de regio. 
✓ Opleidingsmogelijkheden waarmee je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen en 

trends in je vakgebied. 

Wat je meebrengt… 
✓ Je hebt affiniteit met en kennis van de doelgroep (jong)volwassenen met een (licht mentale) 

beperking, autisme en/of hechtingsproblematiek. 
✓ Je gaat graag aan de slag met groepen en hebt inzicht in groepsdynamiek. 
✓ Je werkt op een empowerende manier en gaat uit van de talenten en krachten van volwassenen 

met een beperking. 
✓ Je werkt graag in teamverband maar kan ook zelfstandig werken. 
✓ Je beschikt over een rijbewijs B. 

Interesse… 
Stuur je CV en motivatiebrief naar sollicitaties@hagewinde.be.  
Meer info? Neem een kijkje op onze website www.mfcdehagewinde.be of contacteer Stien Ongena:  
09/337 89 00 of stien.ongena@hagewinde.be   

Werken bij OVV De Hagewinde, dat is werken met een hart 
voor (jong)volwassenen met een sociaal-communicatieve 
en/of mentale beperking. Werken bij OVV De Hagewinde, dat 
is ook deel uitmaken van een team van professionele en 
gedreven collega’s met een hart voor deze doelgroep. 
Autonomie, samenwerking en gastvrijheid dragen we hoog 
in het vaandel. 
 
Het OVV is een vergunde aanbieder en biedt verschillende 
vormen van woon- en dagondersteuning aan op 
verschillende locaties in Lokeren. 
 

Woonbegeleider 
Ondersteuning  
voor Volwassenen  
 

 

http://www.mfcdehagewinde.be/
mailto:sollicitaties@hagewinde.be
http://www.mfcdehagewinde.be/
mailto:stien.ongena@hagewinde.be

