
 
 

 
TEL 09 255 50 50 – FAX 09 331 57 05   Maatschappelijke zetel: Kloosterstraat 6 – 9031 DRONGEN 
info@dc-mozaiek.be  KBO: 0415.272.935 – IBAN BE58 7330 4249 0979 – GIFT IBAN BE92 7370 3335 6323 
www. dc-mozaiek.be Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

VACATURE WOONBEGELEIDER Woning 1 
0.8 FTE (= 30.4u/week)  

 
Mozaïek is een professionele zorgaanbieder, uitdagend, kwaliteitsvol en hartelijk. We staan voor 
dialooggestuurde zorg: ondersteuning bieden en zorgen doen we samen. 
 
We zoeken een nieuwe collega voor het begeleidersteam van woning 1, die wel houdt van een uitdaging 
en stevig in de schoenen staat. 
 
Hoe ziet de job eruit? 
We bieden een job aan voor 1 jaar (vervangingscontract).  
Je werkt zowel vroege diensten, dagdiensten als late diensten. Je werkt 2 weekends per maand. 
 
In woning 1 maak je deel uit van een enthousiast team, dat instaat voor de begeleiding van 8 bewoners.  
Deze bewoners hebben vooral een individuele hulpvraag. Omwille van hun complexe problematiek 
kunnen ze moeilijk leesbaar en soms grensoverschrijdend gedrag vertonen.  
Er wordt veel structuur aangeboden, in een weerkerend en herkenbaar dagverloop.  
De meeste bewoners kunnen geen volledige dagbesteding aan, en zijn regelmatig in de woning.  
Als begeleider bied je activiteiten op maat aan, vooral 1 op 1. 
Je staat mee in voor de verzorging van de bewoners. Je neemt samen met je collega’s je 
verantwoordelijkheid in de organisatie en het huishouden van de woning. 
Als team zorgen jullie voor de realisatie van de doelen uit het ondersteuningsplan van de bewoners. Je 
neemt ook een rol op in de vormgeving van dit ondersteuningsplan.   
De teamverantwoordelijke, coördinator en zorgcoördinator staan klaar voor jou en je collega’s om een 
goede werking te ondersteunen, zowel voor jou als begeleider als voor de bewoners. 
 
Wat vragen we? 
Je staat achter de visie van Mozaïek. 
Je bent in het bezit van een diploma in een menswetenschappelijke richting (zorgkundige, opvoeder 
jeugd- en gehandicaptenzorg, leefgroepenwerking, max A2). 
Bij voorkeur ben je in het bezit van een rijbewijs B. 
Je bent beschikbaar vanaf 1 mei  
 
Heb je interesse? 
 
Stuur zo snel mogelijk, een sollicitatiebrief met CV en motivatie, gericht aan coördinator 
woonondersteuning Hielke Vannieuwenborgh of per e-mail naar info@dc-mozaiek.be. 
 
Op de website www.dc-mozaiek.be ontdek je alles over de visie en het aanbod van Mozaïek. 
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