
 

 

 

 

 

Begeleid(st)er Zilverspar  
28.5/38 

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: 

De zilverspar biedt begeleiding aan 9 volwassenen met een matig tot diep verstandelijke beperking en 
bijkomende gedragsproblemen omwille van psychische en/of emotionele problemen. 
 

Klemtoon binnen de werking: 

 Zorg op maat: zoeken naar de fragiele en steeds wisselende balans tussen kunnen en aankunnen. 
 Consequentie en duidelijkheid als basis voor een warm woonklimaat. 
 De Zilverspar als veilige baken om op adem te komen en het leven rondom beter aan te kunnen. 
 Het bieden van gepaste sturing en op neutrale wijze kansen geven tot zelfhantering 

 

Wij zoeken iemand die: 

 ervaring of interesse heeft in het werken met mensen met een verstandelijke beperking en 
bijkomende gedrags- en emotionele problemen. 

 voldoende draagkracht, weerbaarheid en fysieke conditie heeft, en adequaat kan (leren) omgaan 
met crisismomenten om op termijn ook deel uit te maken van het interventieteam. 

 in de werkrelatie blijk geeft van echtheid, hartelijkheid en dynamiek. 
 op zoek gaat naar uitdagingen om de zorg binnen de leefgroep te optimaliseren.  
 getuigt van een positieve attitude in de samenwerking met ouders. 
 flexibel is wat betreft de uurregeling. 
 over een pedagogisch diploma beschikt. 

 

Wij bieden: 

 een contract 28.5/38, startdatum: zo vlug mogelijk 
 een boeiende, uitdagende functie binnen een ervaren team 
 betaling volgens barema (maximaal opvoeder klasse 1) 

 

 
Vragen? Neem contact op met Kathy Bauwens; clusterverantwoordelijke of Els Blanckaert; pedagogische 

inhoudelijke ondersteuning.   

 

Kandidaat? Stuur jouw cv en motivatiebrief 23 november 2018 naar: 

 

Ria De Keyser – algemeen directeur 

Dienstverleningscentrum De Triangel 

Molendreef 16 – 9920 Lovendegem 

Of via mail: info@dvcdetriangel.be 

www.dvcdetriangel.be 
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