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Vzw Mekanders biedt kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning aan kinderen en 
volwassenen met een beperking. Lokale verankering, kleinschalige werking en zorg op 
maat vormen de rode draad doorheen onze organisatie. We zijn met onze werkingen 

verspreid over de hele Noorderkempen. 
 

Vzw Mekanders werft aan voor haar 
Arbeidsmatige Dagondersteuning GELIJKVLOER te Turnhout 

 

Begeleid(st)er – deeltijds (32/40) 
 

Contract van onbepaalde duur 
 

Opdracht: 

 Je zal instaan voor de pedagogische begeleiding van volwassenen met een 
(vermoeden van) verstandelijke beperking, ASS of NAH.  

 Je begeleidt cliënten binnen het arbeidsproces en werkt actief mee aan de ontwikkeling van 
producten en productieproces op maat van de cliënten.  

 Je bent verantwoordelijk voor de naai-atelier en onze winkel.   

 Je begeleidt cliënten bij het opnemen van taken + verantwoordelijkheden + stimuleert 
inspraak en participatie.  
 
 

Profiel: 

 Diploma bachelor ergotherapie, orthopedagogie, leefgroepenwerking, jeugd- en 
gehandicaptenzorg. 

 Je hebt (pedagogische) kennis van de doelgroep en hebt bij voorkeur ervaring in het werken 
met volwassenen met een beperking. Kennis van emotionele ontwikkeling en autisme is een 
troef. 

 Je bent empathisch en vertrekt steeds vanuit de vraagstelling van de cliënt. Je hebt oog voor 
en houdt rekening met de context van de cliënt. 

 Je hebt interesse in naaien en stikken en kennis van ondernemerschap is een pluspunt.  

 Je bent een enthousiaste en gedreven collega die meebouwt aan een positieve sfeer binnen 
het team. Zowel een grote zelfstandigheid als het kunnen samenwerken met anderen is 
vereist. 

 Je beschikt over de nodige communicatieve en administratieve vaardigheden. Het 
opmaken van handelingsplannen/verslagen lukt je vlot. Je beschikt over voldoende 
computervaardigheden ( Word, Outlook, elektronische registraties,…). 

 Je bent sterk in plannen en organiseren.  

 Je past je vlot aan bij wijzigende situaties bij de cliënten of in de organisatie van je 
werk en blijft optimaal functioneren in stresssituaties. Je bent veerkrachtig en hebt 
voldoende persoonlijke maturiteit. 
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Ons aanbod: 

 Vast contract van 80% (32/40ste) 

 Verloning afhankelijk van diploma en relevante anciënniteit volgens de barema’s van paritair 
comité 319.01. 

 Een boeiende en uitdagende job  

 Indiensttreding zo spoedig mogelijk 
 
Geïnteresseerden sturen hun gemotiveerde kandidatuur met uitgebreid curriculum vitae voor 31 
januari 2022 naar roel.megens@mekanders.be. 
Informatie inwinnen kan bij de teamcoach van Gelijkvloer:  
Wouter Maegh, +32469 10 12 29, wouter.maegh@mekanders.be 
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