
       

                                                          
 

 

UNIE-K biedt intensieve ondersteuning aan volwassen cliënten met een meervoudige beperking. Dit 

doen we vanop 3 ‘groene’ locaties in West-Vlaanderen met 570 medewerkers en heel wat vrijwilligers. 
Mensen zijn het kloppend hart van onze organisatie. Daarom zetten we met onze organisatie sterk in op 
de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers en bieden we talentvolle jongeren een leerrijke 
stage-ervaring aan. 

Elke medewerker van UNIE-K neemt in zijn job deze 3 kerncompetenties mee: Samenwerken, 
Eigenaarschap en Flexibiliteit, kortweg SEF.  

 Samenwerken = actief bijdragen aan een gezamenlijk resultaat. 

 Eigenaarschap = individuele verantwoordelijkheid nemen voor je eigen resultaten. 

 Flexibiliteit = je gedrag en aanpak zo aanpassen om het gewenste doel te bereiken. 

 
Voor Ons Erf (Brugge) zijn we op zoek naar:   

 
WOONBEGELEIDERS GES GROEP 
 
Je komt terecht in een team met enthousiaste collega’s. Je wordt bijgestaan door een extra collega die helpt om de 
zorglast te minderen. Daarnaast hebben we een deskundig nazorgteam die een persoonlijke opvolging waarborgt bij 
(ernstige) gedragsproblemen. Jouw uitdaging: 

 

Werkomgeving: 
 
Binnen de GES groepen bieden wij ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en een bijkomende 
gedrags- en/of emotionele stoornis. Voor een aantal bewoners, vooral deze met een diepe en ernstige verstandelijke 
beperking, is hun gedragsproblematiek vooral te verklaren vanuit hun lage ontwikkelingsleeftijd. Andere bewoners 
hebben een bijkomende diagnose zoals bijvoorbeeld autisme of een psychiatrische stoornis die een aangepaste 

aanpak vraagt. Een aantal van onze bewoners zijn cognitief sterker (matige tot licht verstandelijke beperking). Bij 
hen zien we vaak een zeer ongelijke ontwikkeling met een groot verschil tussen hun cognitief en hun (vaak veel 
lager) emotioneel functioneren. De emotionele ontwikkeling van onze bewoners is een van de belangrijkste 
uitgangspunten bij het bepalen van de ondersteuningsnood. Andere belangrijke principes zijn het bieden van 
verduidelijking, individuele begeleiding en preventief werken vanuit een zo goed mogelijk begrip van het gedrag. De 
persoon blijft steeds centraal staan, niet zijn problematiek, en via gepaste ondersteuning streven we een zo hoog 
mogelijke levenskwaliteit na. 

 
Taakomschrijving: 

 
 Je biedt de nodige ondersteuning bij alle domeinen van het wonen: 

 je ondersteunt bij ADL (verzorging, wassen, maaltijdassistentie, …), dient medicatie toe en volgt op. 
 je begeleidt de cliënt naar de dagbesteding of organiseert zelf zinvolle dagbesteding en/of vrije tijd. 

 je gaat actief aan de slag met de cliënten (wandelen, fietsen, spelletjes spelen op het domein) 
 Je ondersteunt de cliënten op agogisch vlak: 

 je volgt de ondersteuningsplannen van de cliënten op en hebt hierbij oog voor de individuele behoeften  
 je herkent problemen en kan deze op een correcte manier aanpakken 
 je volgt één of meerdere cliënten individueel op 
 je onderhoudt contact met het sociale netwerk en andere diensten 

 Je staat mee in voor de praktische organisatie van de woning: 

  je neemt deel aan huishoudelijke taken 
  je volgt materiële zaken op  
  je zorgt voor een huishoudelijke sfeer 

 Je neemt divers administratieve taken op (logboek, verslaggeving, …) 



 
Profiel: 

 
 Je bezit een bachelorsdiploma of een A2 in een pedagogische, sociale of paramedische richting 

 Je bent stressbestendig en kan efficiënt gedrag blijven vertonen bij moeilijke situaties 
 Je hebt een actieve bijdrage aan het gezamenlijk resultaat maar kan evengoed zelfstandig het werk uitvoeren 
 Je kan handelen en reflecteren over de situatie en het eigen handelen en wil bijleren van collega’s 
 Je bent in staat problemen te herkennen en weet die systematisch en op een correcte manier aan te pakken 
 Je hebt een grote draagkracht en zelfhantering bij probleemgedrag 

 Je bent praktisch ingesteld en kan ordelijk en systematisch werken 
 Je hanteert een emancipatorische en respectvolle begeleidingsstijl 
 Je kan je gedrag en aanpak aanpassen aan de situaties waarmee je geconfronteerd wordt 
 Je hebt ervaring met onze doelgroep (personen met een ernstig en diep mentale beperking) 
 Je bent bereid tot weekendwerk 
 
 

Wij bieden: 
 
 Een boeiende werkomgeving in een mensgerichte en innoverende organisatie 

 Een uitdagende job met veel verantwoordelijkheid en een kans om jezelf verder te ontwikkelen 
 Een loon op basis van diploma en relevante anciënniteit zoals voorzien binnen het PC 319.01, inclusief fiets 

vergoeding met daarnaast een voordelige hospitalisatieverzekering, een interessante verlofregeling 

 Een 4/5de of voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 
 
 Interesse? Solliciteer zo snel mogelijk via www.uniek.org/vacatures  
 Met vragen over deze vacature kun je terecht bij Erika Coddens, unitcoach – tel 050/40 69 60 of 

erika.coddens@onserf.be  

http://www.uniek.org/vacatures
mailto:erika.coddens@onserf.be

