
 

 

 

 

 

Begeleid(st)er Sleidinge  

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. 

 

 

Inhoud 
 
In de leefgroep ‘Sleidinge’ verblijven 8 jongvolwassenen met een matig tot ernstige verstandelijke 
beperking, in een gedecentraliseerde werking, te Sleidinge. Overdag gaan zij enkele dagdelen (begeleid) 
werken in de werkplaats. Daarnaast staat een individuele ondersteuning bij hun zorg- en levensvragen 
centraal,  m.b.t. wonen, werken, toekomst, vrije tijd, relaties en seksualiteit, gezondheid, etc.  Inspraak, 
zelfbepaling en participatie zijn bijgevolg niet weg te denken uit deze werking. Er wordt heel sterk 
samengewerkt met ouders/netwerk, therapeuten, werkplaats en het ruimere begeleidingsteam. 
 
 

Wij zoeken een medewerker die 
 
▪ beschikt over een sociaal-pedagogisch diploma, 
▪ ervaring heeft in het begeleiden van personen met een verstandelijke beperking en zich goed kan 

verplaatsen in hun leef- en denkwereld, 
▪ overtuigd is van de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking – hen gelegenheid 

geeft tot inspraak in hun leven, 
▪ vlot kan overschakelen tussen groepsbegeleiding en individuele begeleiding, 
▪ goed kan samenwerken met ouders/familie/netwerk, therapeuten en collega’s, 
▪ organisatorisch sterk is en een beetje van alle markten thuis, 
▪ een positieve en gemotiveerde grondhouding heeft, gekenmerkt door vriendelijkheid en hartelijkheid, 

gevoel voor humor en (zelf)relativering, 
▪ een rijbewijs B heeft, 
▪ bereid is om in een variabel uurrooster te werken, 
▪ bewust kiest voor deeltijds werk. 

 

 

Wij bieden 
 
▪ een tijdelijk contract van 19u/week i.f.v. zwangerschapsvervanging,  
▪ indiensttreding: zo snel mogelijk,  
▪ betaling volgens barema PC 319.01 (maximumverloning opvoeder 1A of bachelorniveau), 
▪ een boeiende, uitdagende en afwisselende job met veel verantwoordelijkheid, 
▪ een aangename werksfeer met ondersteunings- en opleidingskansen. 
 

 
 

Vragen? Neem contact op met Lotte Goossens, clusterverantwoordelijke VW2 (09 372 86 11) 
 

Kandidaat? Mail of stuur jouw cv en motivatiebrief voor 25 januari 2021 naar: 
Ria De Keyser, algemeen directeur – dagelijks bestuurder 

Dienstverleningscentrum De Triangel 
Molendreef 16, 9920 Lievegem 

tel. 09 372 86 11 
info@dvcdetriangel.be 
www.dvcdetriangel.be 
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