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Fiola vzw zoekt begeleider (M/V) voor de meerderjarigenwerking in de regio Wetteren-

Dendermonde.  

 

Voel jij de klik met Fiola vzw? 

Fiola vzw staat voor krachtgerichte zorg in de nabijheid van de cliënt. Binnen het 

veranderend zorglandschap zijn wij een expansieve dienst die duurzaam inzet op verruiming 

en vernieuwing.  Hierdoor zijn we steeds op zoek naar nieuw talent . 

Fiola vzw biedt ambulante en mobiele ondersteuning aan personen met een beperking in de 

provincie Oost-Vlaanderen. 

Het team meerderjarigen te Wetteren is op zoek naar een nieuwe collega voor de regio 

Wetteren-Dendermonde.  

 

Ben jij de begeleider die we zoeken?  

Onze verwachtingen 

· Je biedt ambulante en mobiele ondersteuning aan cliënten met een beperking en hun 

netwerk vanuit een inclusieve visie, vertrekkend van de individuele ondersteuningsvraag om 

te komen tot een meer kwaliteitsvol leven. 

· Je zet je in en denkt mee na bij de voortdurende (visie)ontwikkeling van de dienst. 

· Je vertegenwoordigt vzw Fiola op een passende wijze, zowel intern als in contacten naar 

buiten. Je werkt mee aan het uitdragen van een positief imago van de dienst en draagt ertoe 

bij dat de dienst een betrouwbare partner is in de samenwerking. 

· Je werkt mee aan de uitbouw van een constructief samenwerkend team waarin eenieder 

zijn plaats kan krijgen en ‘van elkaar leren’ centraal staat. 

· Je gaat aan de slag met de aangeboden vorming en feedback met het oog op het 

ontwikkelen van je eigen competenties. 

· Je waarborgt en draagt bij aan de continuïteit van de dienstverlening met zorg voor zowel 

de cliënt als voor de organisatie en volgens interne afspraken.  

. Je doorzettingsvermogen en focus op mogelijkheden is een meerwaarde voor de cliënten 

en een ontwikkelingskans voor jezelf. 
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. Je bent er als mens, volgt je hart en groeit voortdurend in wat je doet. 

Jouw profiel 

. Je basishouding sluit aan bij de visie en belangrijke waarden van de organisatie : nabij, in 

partnerschap, duurzaam en krachtgericht. 

· Je beschikt over een Bachelor in een pedagogische of sociaal agogische richting.  

. Je hebt bij voorkeur relevante hulpverleningservaring met betrekking tot de doelgroepen 

ASS en NAH  en een ambulante/ mobiele zorgvorm. 

· Je beschikt over een rijbewijs B en bent bereid om in te stappen in het mobiliteitsplan 

waarin gebruik gemaakt wordt van deelauto’s, fietsen en openbaar vervoer. 

· Je levert een attest van goed gedrag en zeden (model 2) 

· Je kan zelfstandig werken en in teamverband 

· Je werkt integer en respectvol tav de cliënt, het team en de organisatie 

· Je draagt verantwoordelijkheid en hebt zin voor initiatief 

· Je kan goed schriftelijk en mondeling communiceren 

· Je werkt efficiënt en resultaatsgericht 

· Je hebt een goed probleemoplossend vermogen 

· Je bent stressbestendig en bereid je flexibel in te zetten 

· Je bent bereid tot zelfreflectie en persoonlijke ontplooiing 

Wat bieden we? 

Een voltijds vervangingscontract van december 2020 tot vermoedelijk augustus 2021.  

Een uitdagende, boeiende en afwisselende job in een dynamisch groeiende organisatie en in 

samenwerking met een ervaren en ondersteunend team. 

Je bepaalt je eigen werkrooster waarbij je zelfstandig een evenwichtige afweging maakt 

tussen de noden van de cliënt, de organisatie en je werk-privébalans. 

Je krijgt vele vrijheden die zich vertalen in belangrijke verantwoordelijkheden.  

Je ontvangt het loon, eigen aan de sector,  met behoud van anciënniteit.  

Je beschikt over een  rijbewijs B en bent bereid om in het mobiliteitsplan van de organisatie 

te stappen ( gebruik maken van een combinatie van  elektrische fietsen, deelauto en 

openbaar vervoer). Je ontvangt fietsvergoeding voor woon-werkverkeer en voor de actieve 

kilometers die je fietst in opdracht.  

 

Klikt het tussen ons? 
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Je stuurt je sollicitatiebrief met CV naar claudine.cardoen@fiolavzw.be tegen uiterlijk 2 

november 2020. Gesprekken worden gepland in de week van 9 november.  
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