
Ten Anker vzw ondersteunt volwassen personen met  een verstandelijke beperking om 
volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Wij bieden ondersteuning op alle 
domeinen van het leven: wonen, werken, leren en vrije tijd. Ten Anker vzw is een 
kleinschalige en autonome organisatie die zich afstemt op de regionale noden. Wegens 
uitbreiding zijn wij voor onze woning in de Zuiderlaan 50 in Waregem op zoek naar: 

WOONBEGELEIDERS (2) 
 
Wat zijn jouw verantwoordelijkheden?  
Binnen ons hoofdgebouw in Waregem zijn er twee leefgroepen. De nadruk ligt er op de huiselijke sfeer, met onder 
meer een eigen keuken die dagelijks zorgt voor een heerlijke maaltijd met verse producten, een eigen wasserij en 
een ruime gezellige tuin aan de Gaverbeek. In de nabijheid van het hoofdgebouw zijn er appartementen waar 
bewoners zelfstandig wonen, alleen of samen met hun partner. Op geregelde tijdstippen komt er ondersteuning 
langs om bij te springen waar nodig, met 24/7 permanentie. Jouw verantwoordelijkheden zijn o.a.: 
 Ondersteunen van de bewoners bij alle domeinen van het wonen.  
 Aanbieden van een zinvolle dagbestedingsactiviteit.  
 Individueel opvolgen van enkele bewoners vanuit het IDO. 
 Beheren van de woning als een goede huisvader/-moeder. 

 
Wie zoeken wij?  
Jouw natuurlijk werkhouding valt samen met onze kerncompetenties: klantgerichtheid, luisteren, samenwerken, 
verantwoordelijkheidszin en flexibiliteit.  Als woonbegeleider kan je zelfstandig werken en ben je een geboren 
planner en organisator. Je herkent snel problemen en weet deze efficiënt op te lossen. 
 
Je beschikt over een agogisch diploma niveau A2 of Bachelor en hebt bij voorkeur relevante ervaring in het 
ondersteunen van mensen met een beperking in een wooncontext. Je kan vlot overweg met de PC, internet, e-
mail en de verschillende MS-office pakketten.  
 

Wat krijg je er voor terug? 
Je werkt in een kleinschalige voorziening waar iedereen, bewoners en medewerkers, elkaar kent met aandacht en 
respect voor ieders eigenheid, waardigheid en dromen. Wij zijn een dynamische organisatie die volop aan het 
innoveren is waarbij je uitgedaagd wordt om mee te denken en initiatieven te nemen. Je krijgt heel wat 
regelruimte in ruil voor eigenaarschap en werkt in een open communicatie samen met de directie, leidinggevende, 
de collega’s, de familie en het netwerk. Op vlak van arbeidsvoorwaarden bieden wij: 
 Een deeltijds contract van onbepaalde duur. De tewerkstellingsbreuk is bespreekbaar (1/2 tot 4/5). 
 Je werkt in shiften van vroege, dag of late met weekends, maar geen nachten (tenzij uitzonderlijk). 
 Verloning in PC 319.01, volgens diploma met relevante anciënniteit. 
 40 uren werkweek met compensatie van 12 arbeidsduur verminderingsdagen. 
 Eindejaarspremie, 2e sectorale pensioenpijler en sectorale verlofregeling die opbouwt volgens leeftijd. 
 

Interesse?  
Stuur jouw sollicitatiebrief en CV met vermelding van de vacature voor 1/08/2020 via e-mail naar 
bruno@tenankerwaregem.be . Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak van jouw kandidatuur. De 
selectiegesprekken gaan door op donderdag 13/08/2020. Wij nemen contact op vanaf 3/08/2020. 
Meer informatie over onze organisatie kan je vinden op www.tenankerwaregem.be  
Volg ons op Facebook www.facebook.com/tenankerwaregem  
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