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Welzijnsvereniging Beschut Wonen Antwerpen 

Vacature activiteitenbegeleider dienst dagbesteding 

 
CONTRACT:    Bepaalde duur 1 jaar 

JOBTIME:   100%  

DIPLOMA EN/OF ATTESTEN: Bachelor in een menswetenschappelijke richting  

INDIENST:    zo snel mogelijk 

LOCATIE:   Lange Lozanastraat 9, 2018 Antwerpen (vanaf 2022: Falconrui, 2000 Antwerpen) 

    Flexibel kunnen verplaatsen in de stad is een noodzaak. 

GELDIG TOT:   25/10/2021  

Organisatie 

Beschut Wonen Antwerpen(BWA) biedt ondersteuning aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) binnen 
de Stad Antwerpen. BWA bestaat uit drie diensten: wonen, dagbesteding en administratie.  
 
De dienst dagbesteding biedt een activeringsaanbod aan op volgende locaties: De Ridder, De Vinken, ‘T Klappeike. Onze dienst 
biedt haalbare, betaalbare en betekenisvolle dagbesteding en activiteiten aan psychisch kwetsbare volwassenen uit 

Antwerpen. Dit om hen te versterken en te (helpen) ontplooien in een positieve, plezierige en veilige context.Voor meer 

informatie:  kijk op  www.beschutwonenantwerpen.be 

Functieomschrijving 

Situering in de organisatie: Begeleider binnen de dienst dagbesteding 
Direct Leidinggevende: Adjunct-coördinator dagbesteding Beschut Wonen Antwerpen / pijlerverantwoordelijke 
Barema: Paritair Comité 330 – 1.55 – 1.66 – 1.77 + 2j. 
Uurrooster/arbeidsregeling: flexibel uurrooster 
 
De begeleider staat in om een warme plek aan te bieden aan het clientele. Op deze warme plek kan een vriendschappelijk 
netwerk worden opgebouwd door middel van ontmoeting en activiteiten in groepsvorm. De begeleider moet oog hebben voor 
de individuele noden van de cliënt en hier op inspelen indien nodig. Vanuit de organisatie krijgt de begeleider de creatieve 
vrijheid om activiteiten/ateliers voor te bereiden en uit te voeren. De begeleider wordt hierbij ondersteund door het team en 
kan correct rapporteren en samenwerken naar/met het team.   
 

De Dienst Dagbesteding heeft een aanbod ontwikkeld op volgende domeinen. Ze doen dit niet alleen maar in samenwerking 
met andere partners (AC ’t Lokaal, OXOT, LAZO, GTB, …): 

 Vrije tijd 

 Ontmoeting 

 Arbeid 

 Vorming 

 Kunst en Cultuur 
 
De begeleider werkt op de verschillende locaties binnen de dienst dagbesteding. De begeleider werkt stigmadoorbrekend en 
draagt bij tot het activeren van cliënten tot deelname aan de maatschappij. Het doel van de begeleider is zoveel mogelijk 
cliënten te bereiken met een EPA problematiek binnen Antwerpen en dit op een zo kwaliteitsvol mogelijke manier. De 
begeleider brengt hierbij zijn kennis en expertise over.  
 
BWA hanteert de SRH-visie omtrent herstel. Hierbij zetten de medewerkers fel in op inspraak van de cliënten. Dit democratisch 
model van gelijkwaardigheid wordt doorgetrokken in het beleid- (beleidsparticipatie), team-(gebruikersparticipatie) en 
cliëntniveau (participatief handelen). De begeleider heeft een rolmodel in te vullen. De begeleider zet de cliënt centraal. De 
cliënt is een uniek persoon die zelf richting geeft aan zijn leven en in de zorg die hij/zij nodig heeft. De professionele zorg die de 
begeleider aanbiedt is een coachende functie waarbij hij/zij voor ondersteuning en advisering zorgt. De krachten van de cliënt 
worden maximaal benut en uitgelicht. Het is dan ook het doel van de begeleider om op zoek te gaan naar de krachten van de 
cliënt. Deze krachten te herkennen, erkennen en stimuleren om verder te ontwikkelen. De medewerker maakt gebruik van 
volgende modellen in zijn/haar begeleiding: emancipatorisch handelen, presentie, participatief handelen, 
gebruikersparticipatie, beleidsparticipatie, kwartiermaken, herstel- en krachtgericht handelen .   
 

 
 

http://www.beschutwonenantwerpen.be/
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Resultaatsgebieden op volgende domeinen 

A. Beleidsniveau 
 Visie: Zorgvernieuwing in het vakgebied detecteren, terugkoppelen en mogelijks mee bijsturen van de visie/werking.  

 Visie: De begeleider dient de visie van de dienst dagbesteding uit de dragen binnen en buiten de werking.  

 Bruggenbouwer: Samenwerkingsverbanden met interne en externe diensten detecteren en faciliteren. De begeleider 
vertegenwoordigt zo optimaal mogelijk BWA en de dienst dagbesteding op interne en externe vergaderingen.  

 Middelen: De begeleider staat mee in voor het juiste onderhoud van de infrastructuur en gaat hier mee om als een 
goede huisvader.  

 Middelen: De begeleider krijgt de nodige financiën ter beschikking om activiteiten te organiseren, met deze financiële 
middelen dient zorgzaam te worden omgegaan.  

 
B. Teamniveau 

 Pijlers: De medewerker dient intern en extern steeds de samenwerking aan te gaan wanneer aangewezen.  

 Pijlers: Brug slaan tussen de verscheidene pijlers en locaties.  

 SRH: Overlegstructuren herstelgerichte zorg met klanten, collega’s en externen.  
 

C. Cliëntniveau 

 SRH: Communicatie en vertaling van de visie omtrent SRH naar het werkveld, de context en het netwerk.  

 Cliënt: Activeren in hun deelname aan de maatschappij. 

 Bruggenbouwer: individuele linken leggen per cliënt tussen categoriaal en niet categoriaal aanbod.  

 Cliënt: Doorbreken van sociaal isolement. 

 Cliënt: Sociale vaardigheden oefenen/verbeteren van cliënten. 

 Cliënt: Cognitieve vaardigheden oefenen/verbeteren van cliënten. 

 Cliënt: Algemene gezondheid bevorderen.  

 Cliënt: Zelfredzaamheid vergroten. 

 Cliënt: Ontspanning, veiligheid en structuur bieden.  

 Cliënt: Psychosociale begeleiding cliënten. 

 Cliënt:  Drempelverlagend werken. 

 Cliënt: Zorgcoördinatie opnemen. 
 

Aanbod 

- Verloning in barema’s van het Paritair Comité 330 – 1.55 – 1.66 – 1.77 + 2j.. 

- Maaltijdcheques 

- Een hospitalisatieverzekering 

- Verzekering gewaarborgd inkomen 

- 2de pensioenpijler: aanvulling wettelijk pensioen 

- Vergoeding weekend en avondwerk. 

 
 
 

Sollicitatieprocedure 

Gelieve ons je motivatie en korte omschrijving van je loopbaan te bezorgen vóór 25/10/2021. 

Contactpersoon:  Jeff De Groof 
   Administratie@beschutwonenantwerpen.be 
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