
 

 

 

 

  

  

 

Datum vacature: 08/09/2022  

 
Vzw De Bolster is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een niet-
aangeboren hersenletsel. Wij bieden onze cliënten dagondersteuning, woonondersteuning en individuele 
begeleiding aan. 
 
Vanaf 2023 zal De Kleppe in Everbeek deel uitmaken van vzw De Bolster. De werking wordt hierdoor uitgebreid 
met een extra zorgaanbod voor dagondersteuning op het domein van De Kleppe. 
 
Voor de opstart van het dagatelier zijn wij momenteel op zoek naar :  
 

 

Begeleiders Dagbesteding  

 
 

Functieomschrijving 

De Kleppe is een vakantiecentrum voor kwetsbare groepen en gezinnen met mensen met een 
mentale, fysieke of financiële beperking en/of een bijkomende ondersteuningsnood op vlak van ASS.  
Het centrum beschikt over een gespecialiseerde zorgboerderij en een fantastisch domein met een 
grote belevingstuin. Voor heel wat vrijwilligers of mensen in de sociale tewerkstelling biedt ‘werken’ 
bij De Kleppe een belangrijke houvast. 
 
Wat verwachten we van jou als begeleider dagbesteding ? 

 Je ondersteunt onze visie op dagbesteding en biedt ondersteuning aan cliënten voor wie ‘gaan 
werken’ een hefboom tot kwaliteitsvoller leven is. 

 Je werkt actief het aanbod voor het dagatelier uit in samenwerking met de vrijwilligers, 
medewerkers en begeleiders met de focus op dierenwerking-en verzorging, tuinonderhoud, 
moestuin, houtoven, verwerking van producten en logistieke taken. 

 Je hebt oog voor de eigenheid van de cliënt : je stemt jouw activiteiten af op de wensen, 
noden en mogelijkheden van elk individu, in samenspraak met de cliënt en het team. 

 Je neemt initiatief bij het oplossen van crisissituaties.  
 Je draagt het begrip ‘inclusie’ hoog in het vaandel en dat toon je in je begeleiding. 
 Je helpt bij de ontwikkeling van de mogelijkheden van het domein, de omgeving en het 

vakantiecentrum om onze cliënten de meest zinvolle en fijne dagbesteding aan te bieden. 
 Je garandeert de continuïteit van de werking en stelt je flexibel op. Bij afwezigheid van een 

collega spring je in waar nodig.  
 
Plaats tewerkstelling 
 
De Kleppe, Everbeekplaats 4, 9660 Brakel 
  



 

 

Profiel 

 Diploma : ergotherapeut, opvoeder (A2 of bachelor), postgraduaat dieren in de 
hulpverlening of aantoonbare ervaring in deze sectoren.  

 Je bent sociaal en hebt voeling voor en kennis van mensen met een verstandelijke beperking 
en een bijkomende ondersteuningsnood op vlak van ASS.  

 Je bent een creatieve duizendpoot met groene vingers én hebt voeling met mens, dier en 
natuur. 

 Je kan zelfstandig werken en bent ondernemend. Je neemt initiatief om het 
dagbestedingsaanbod mee uit te bouwen. 

 Je hebt een flexibele instelling.  
 Je werkt graag in team, met vrijwilligers, buurtbewoners en andere actoren.  
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B.  
 Je hebt een basiskennis van Microsoft Office.  

 
 
Aanbod 

 1 voltijds contract (38/38) en 2 halftijdse contracten (19/38) voor onbepaalde duur 

(jobtime is onderling nog bespreekbaar) 

 Startdatum : 1/12/2022 

 Je werkt hoofdzakelijk op weekdagen, maar sporadisch ook in het weekend of ’s avonds.  

 De verloning gebeurt volgens de barema’s van het VAPH en is gebaseerd op diploma en 

eventuele relevante en aantoonbare ervaring.  

 Je komt terecht in een divers en dynamisch team bestaande uit vaste medewerkers, 

vrijwilligers en personen in een sociale tewerkstelling.  

 Het werk biedt veel afwisseling en eveneens de mogelijkheid om bijkomend ervaring op te 

doen.   

 

Informatie 

 
Voor meer informatie m.b.t. de taakinhoud kan je terecht bij Robin Ronsyn, Coördinator De Kleppe, 
055/42.37.53, robin.ronsyn@dekleppe.be   
 
Solliciteren 
 
Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar robin.ronsyn@dekleppe.be  
Uiterste sollicitatiedatum :  25 september 2022 
 
De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op woensdag 5 oktober in de namiddag en ’s avonds. 
 
Diversiteit 

 

Motivatie en competentie zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, afkomst of beperking.    
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