
 

 

 

 

 

OVER KOHESI… 
Iedereen heeft recht op een betekenisvol leven. Mentaal en emotioneel. Zeker wie van bij de start minder kansen 
kreeg. Wanneer iemand psychisch vastloopt, zijn de eigen krachten het vertrekpunt voor herstel. Die bronnen 
inzetten start met gezien en gehoord worden. Verbinding werkt. Samen kunnen we veel. KOHESI biedt een warm 
onthaal. Samen met cliënten en hun steunfiguren zoeken we actief het geschikte antwoord op de hulpvraag. 
Gedeelde verantwoordelijkheid en begeleiding op maat zorgen voor duurzame stappen. In onze huizen bieden we 
verschillende specialisaties onder één dak. Die ruime blik en creatieve ervaring maken groei mogelijk. Voor iedereen. 
Het unieke is dat we door schaalgrootte voluit gaan en kunnen investeren in vernieuwing. Hier nemen we het 
voortouw. We bundelen het netwerk in organisatievorm.  Dit geeft veel mogelijkheden. We vertalen het 
hersteldenken naar medewerkers via een ontwikkelingsgerichte visie. 
Leer ons kennen via: www.kohesi.be 

 

OVER BESCHUT WONEN:  
Beschut Wonen West-Limburg is een erkende dienst die zich richt tot volwassenen met een psychosociale of 
psychiatrische problematiek en die nood hebben aan woonbegeleiding in het kader van hun herstelproces en het 
zich kunnen handhaven in de samenleving.  
De begeleider is één van de handelende personen (actoren) in het herstelproces van de cliënten. Er is een werking 
met  individuele- en groepswoonvormen waar op afgesproken momenten begeleiding aan huis wordt voorzien 
tijdens de dag- en (eventueel) avonduren. De overige tijd dienen onze bewoners hun leven zo zelfstandig mogelijk 
vorm te geven door o.a. beroep te doen op activerings- en arbeidszorgprogramma’s. 
Tijdens de nacht en de weekends draaien alle begeleiders mee in het wachtsysteem. Dit betekent dat men via gsm 
gedurende een drietal weken per jaar oproepbaar is en occasioneel tijdens de avond- of weekend dient te 
interveniëren. Het kunnen beschikken over een eigen wagen tijdens de werkuren is een noodzakelijke voorwaarde, 
eigen aan de job. 

 

JOBOMSCHRIJVING 
1. Begeleiding bewoners op verschillende leefgebieden   

• Lichamelijke en psychische gezondheid: opvolging ziekte, psycho-educatie, medicatiebeheer en/of -controle, 
psychiatrisch overleg, …; 

• Wonen: uitzoeken wat de bewoner alleen kan of waar hulp bij nodig is (huishouden, koken, wassen, 
poetsen, …); 

• Administratie: dossieropvolging, bvb. verzekeringen, uitkeringen, justitie, bewindvoerder,…; 
• Familiale/sociale contacten verzorgen, zoeken, verstevigen, vernieuwen,…; 
• Dagbesteding/ vrije tijd/ hobby's,…; 
• Netwerk: installeren van een vangnet ; 
• … 

Het geheel aan zorg in een begeleidingsplan omzetten, opvolgen, bijsturen,… 
 
2.  Bewonersoverstijgende taken 

• Huisopvolging op technisch niveau: herstellingen, onderhoud, meubilair, …; 
• Bewonersbesprekingen in team; 
• Burenzorg; 
• Vrijetijdsluik voor alle bewoners: organiseren van uitstappen,vakanties, feestjes,… 
• Opname teamondersteunende taken en/of administratie (bvb registratie, aankopen,…). 

 

VACATURE  
Woonbegeleider (50%) 

 

http://www.kohesi.be/


PROFIEL 
• Opleiding in de humane wetenschappen (bachelor). 
• Basiskennis van de psychiatrische ziekten en kennis van het omgaan met mensen met    psychosociale 

problemen. 
• Basiskennis van de herstelvisie 
• Kennis van de sociale kaart inzake psychiatrische behandeling, nazorg, trajectbegeleiding op  

vlak van wonen, werken, vrije tijd. 
• Zelfstandig met organisatietalent alsook teamperspectief kunnen nemen 
• Verantwoordelijk, 
• Stressbestendig, 
• Flexibel, 
• Administratief onderlegd: punctueel, precies,… 
• Sociale vaardigheden: luisteren, boodschappen duidelijk kunnen overbrengen, oog voor detail, kunnen 

ingrijpen en grenzen stellen, 
 

 

Jouw KRACHT in onze organisatie? 

Je wil vanuit jouw unieke talent, passie en ervaring 
samen met ons het verschil maken in de geestelijke 
gezondheidszorg. Je vertrouwt op open 
communicatie en feedback als basis voor 
samenwerking. Je gelooft in de kracht van verbinding  

om tot betere, creatieve oplossingen te komen. Je 
gaat voor echt engagement en wil up-to-date en 
alert blijven voor nieuwe noden in de samenleving  

 
Onze KRACHT voor jou?  
 
Een warme, uitdagende werkplek, die inzet op 
professionele en persoonlijke ontwikkeling.  
Een contract bepaalde duur tot 1/11/’21.   
Standplaats team: Beringen 
Verloning via IF-IC categorie 14.  
Indiensttreding  1/4/’21 
 

 

HERKEN JE JEZELF?  
Bezorg dan je motivatie en CV –ten laatste 16/3 - aan :   
Ruben Dreesen teamcoördinator ,  r.dreesen@groeplitp.be 

De gesprekken gaan door op 24/3 in de namiddag. 
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