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Welzijnsvereniging Beschut Wonen Antwerpen 

Vacature woonbegeleider 

 

CONTRACT:  onbepaalde duur 

JOBTIME: 100% + flexibel instappen in permanentiesysteem (na 16u en weekend) 

DIPLOMA: bachelor of masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring in een menswetenschappelijke richting 

 (sociaal-agogisch werk, psychologie, pedagogie, …) 

INDIENST:  01/06/2021 

LOCATIE: Flexibel kunnen verplaatsen in de stad is een noodzaak 

 Huidig aanloopadres: Lange Lozanastraat 9 – 2018 Antwerpen 

 Aanloopadres vanaf 2022: Falconrui – 2000 Antwerpen 

GELDIG TOT: 14/05/2021  

 
Organisatie 

De Welzijnsvereniging Beschut Wonen Antwerpen (BW Antwerpen) richt zich tot personen met een psychische kwetsbaarheid. 
We bieden ondersteuning en toezicht aan in de thuissituatie bij volwassenen met ernstige en  diverse psychiatrische 
problemen voor wie het zelfstandig wonen niet of nog niet mogelijk is. 
Beschut Wonen Antwerpen beschikt over 108 erkende plaatsen beschut wonen, die verspreid zijn over het grondgebied 
Antwerpen. 

Beschut Wonen Antwerpen heeft een nauw samenwerkingsverband met de opnameafdelingen en de Langdurige Zorg (LaZo) 
van het ZNA PZ Stuivenberg. 

Tevens beheert Beschut Wonen Antwerpen twee dagcentra, zijnde het dagcentrum De Ridder (recreatief) en het Dagcentrum 
De Vinken (creatief). 

Voor meer informatie:  kijk op  www.beschutwonenantwerpen.be 

Jouw functie 

Je maakt deel uit van het team beschut wonen als woonbegeleider. Je begeleidt cliënten met een ernstige en psychische 
kwetsbaarheid en (onder)steunt hen in hun dagelijks leven.  De focus in de begeleiding ligt op “herstel” van de bewoner en dit 
doen we aan de hand van de SRH-methodiek.   

- Je werkt mee aan de verdere “ontplooiing” vanuit een herstelgerichte visie 
- Je weet creatief, deskundig en inspirerend te werken rond het persoonlijk en maatschappelijke herstel van de bewoner 
- Je ondersteunt zelfredzaamheid en zelfstandigheid 
- Je bent aanspreekpunt voor bewoner en zijn/haar netwerk en participeert actief aan het uitbouwen van dit netwerk 
- Binnen de groepswoning/co-housing draag je bij tot het creëren van een positief woonklimaat  
- Je weet evenwicht te bewaren tussen presentie, ruimte laten én overnemen 

Binnen je functie ben je tewerkgesteld binnen 3 woonvormen: 

Huis De Grooff 

Huis De Grooff richt zich tot een minder stabiele doelgroep met een EPA-problematiek vanaf 18 jaar, die zich aan het begin van 
het hersteltraject in een woonsetting bevindt.  Binnen deze setting werken we aan de hand van een intensieve begeleiding aan 
meerdere levensdomeinen om de bewoner op weg te zetten in zijn vervolgtraject.   

In Huis De Grooff is een interne crisismogelijkheid voorzien voor bewoners van Beschut Wonen Antwerpen.  Van deze functie 
kan gebruik gemaakt worden indien er tijdelijk meer structuur/omkadering nodig is. 

Binnen Huis De Grooff neem je een aantal individuele begeleidingen op je en voorzie je mee in het aanwezigheidsrooster voor 
deze woning.   

 

http://www.beschutwonenantwerpen.be/
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Co-housing 

Je neemt 4 individuele begeleidingen (van de 10 plaatsen) op je binnen woning “Leroux”. Dit is een heterogene doelgroep 
vanaf 18 jaar met een EPA-problematiek, zonder primaire verslavingsproblematiek. 

Individueel wonen 

Je neemt een aantal begeleiding op je binnen de woonvorm “individueel wonen”.  Dit is een doorstroom vorm van 
zorggebruikers die verder staan in hun hersteltraject en die individueel in een appartement of studio wonen. Je doet 
begeleiding aan de hand van huisbezoeken en afspraken met de bewoner en dit met het doel om verdere stappen in het 
hersteltraject te kunnen zetten.   

Profiel 

- Relevante ervaring in de geestelijke gezondheid 

- Kennis van de SRH-methodiek (Steunend Relationeel Handelen) 
- Je bent flexibel in werkuren van de werkorganisatie en bent stressbestendig 
- Je beschikt over communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en relationele vaardigheden (feedback krijgen 

en ontvangen, vertrouwensrelatie opbouwen, …) 
- Je kan zelfstandig werken en draagt ook bij aan een constructieve en positieve teamdynamiek (teamplayer). Je beschikt 

over een gezonde dosis beslissingsvermogen en verantwoordelijkheidszin.   
- Kennis van informatica en telefonie 

Aanbod 

- Verloning in barema’s van het Paritair Comité 330 – 1.55 + 2 jaar 
- Maaltijdcheques 
- Een hospitalisatieverzekering 
- Een vergoeding in geval van de toepassing van wacht- en permanentieregelingen 
- Verzekering gewaarborgd inkomen 
- 2de pensioenpijler: aanvulling wettelijk pensioen 

Contact en solliciteren 

Meer informatie bij Thijs van Lier (coördinator Beschut Wonen Antwerpen) 

Solliciteren bij  Thijs van Lier  
  Welzijnsvereniging Beschut Wonen Antwerpen 
  Lange Lozanastraat 9 – 2018 Antwerpen 
  Tel.: 03/298.14.71 
  Administratie@beschutwonenantwerpen.be 

mailto:Administratie@beschutwonenantwerpen.be

