
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begeleid(st)er Vliering 

Bepaalde duur | 19/38 

DVC de Triangel biedt ondersteuning en gespecialiseerde behandeling aan personen met een verstandelijke en een 

bijkomende beperking (autismespectrumstoornis, gedrags- en/of emotionele problemen, motorische, sensorische,… 

beperking). Ook wie bijkomend een specifieke medische zorgvraag heeft of een dagje ouder wordt, kan bij ons terecht. 

 

 

Jobinhoud: 

De Vliering is een leefgroep met 10 schoolgaande jongeren met een matige verstandelijke beperking en 
een bijkomende GES-problematiek. Vanuit een intensieve samenwerking met de context wordt er 
ontwikkelingsgericht gewerkt. Vertrekkende vanuit een vertrouwensrelatie tussen de cliënt en begeleider 
is het steeds zoeken naar een evenwicht tussen het kunnen bieden van een gestructureerde  en 
rustgevende leefomgeving enerzijds en een actieve, dynamische en warme omgeving anderzijds. 

  

Wij zoeken een medewerker die: 

 interesse in en motivatie heeft om te werken met mensen met een matig verstandelijke 
beperking,  

 structuur en begrenzing kan aangeven en dit ziet als begeleidingsstrategie en niet als doel, 
 voldoende weerbaarheid heeft en adequaat kan (leren) omgaan met conflictsituaties of 

crisismomenten, 
 een nuchtere kijk op de werking heeft, 
 gericht is op een intensieve, positieve en eerlijke samenwerking, 
 over een gezonde dosis humor beschikt, 
 beschikt over een groot inlevings- en doorzettingsvermogen, 
 in de werkrelatie blijk geeft van dynamiek, relativering en echtheid, 
 flexibel is wat betreft de uurregeling, en bereid is tot avond- en weekendwerk. 

 

 

Wij bieden: 

 een contract van bepaalde duur 19u/38 vanaf september 2020 tot en met december 2020 met kans 
op verlenging, 

 betaling volgens barema PC 319.01 (maximaal Opvoeder klasse 2A), 
 een vast basisuurrooster, 
 een boeiende en uitdagende job in een ervaren team. 

 

 
 

 

Vragen? Neem contact op met Thomas Bastiaen, Clusterverantwoordelijke  

(09 372 86 11 of Thomas.Bastiaen@dvcdetriangel.be) 

 

Kandidaat? Mail of stuur jouw cv en motivatiebrief zo snel mogelijk naar: 

Ria De Keyser – algemeen directeur 

Dienstverleningscentrum De Triangel 

Molendreef 16 – 9920 Lovendegem 

info@dvcdetriangel.be 

 

mailto:info@dvcdetriangel.be

