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De Ark Antwerpen is op zoek naar: 
 

4 begeleiders Wonen – 80% regime 
tijdelijke contracten met mogelijkheid onbepaalde duur 

 
Ben jij iemand die gepassioneerd is door je job en vind jij inspiratie in jouw passie voor zorg? 
Ben jij gebeten om een warm thuisklimaat te creëren met en voor onze bewoners? Ben jij 
iemand die mee de missie, visie en waarden van De Ark kan onderschrijven, zowel in het 
begeleiden van de bewoners als in de samenwerking met de andere assistenten en in de 
omgang met alle leden van de gemeenschap? En combineer je dat met een gedegen kennis 
en professionele basishouding? 
 
Dan ben jij een van de personen die wij zoeken! 
 
De Ark – gemeenschap Antwerpen is een gemeenschap waar mensen met en zonder 
mentale beperking samen leven en werken. We ondersteunen mensen door hen met 
anderen te verbinden. 
 
Wat houdt je opdracht in? 

- Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning in het leven van 
alledag voor volwassenen met een verstandelijke beperking (24/24u en 7d/7d). Het 
accent ligt op samen doen i.p.v. overnemen. 

- Je draagt mee zorg voor het lichamelijk en emotioneel welzijn van elke bewoner. 
- Je handelt op een kwaliteitsvolle manier in overeenstemming met de noden van de 

bewoner, conform geldende orthopedagogische principes en de in team gemaakte 
afspraken 

- Je creëert voor elke bewoner de kans zich ten volle te ontplooien en te groeien naar 
meer zelfstandigheid, je ondersteunt de mogelijkheden om eigen keuzes te maken en 
eigen bekwaamheden te ontwikkelen. 

- Je legt de focus op de bewoner en je beschouwt ouders, andere steunfiguren en 
reguliere diensten als partners in de begeleiding  

- Je neemt mee de verantwoordelijkheid op voor één of meerdere administratieve 
en/of huishoudelijke taken. Zo mogelijk naargelang jouw talenten. 

 
De Ark verwacht dat haar medewerkers de Ark-waarden mee uitdragen: 

- Open communicatie: je bent samenwerkingsgericht en contactvaardig. Je hebt een 
authentieke, open en verbindende manier van communiceren. Je luistert en geeft 
respectvolle feedback. 

- Hartelijke aandacht: je hebt een hart voor de mens. Je bent verzorgend ingesteld. Je 
benadert de bewoners vanuit hun mogelijkheden en hun zorgvraag. Je bent 
empathisch. Je wil samen een meer menselijke maatschappij uitbouwen. 

- Wederkerige relaties: vanuit een professionele betrokkenheid kan je relaties aangaan 
met de bewoner en zijn/haar omgeving. Je ondersteunt en bouwt een netwerk uit 
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rond de bewoners, het huis en de gemeenschap.  Je bent flexibel; zowel qua 
werkschema als in de omgang met bewoners en collega’s. Je bent bereid mee te 
helpen bij de voorbereiding van huisvergaderingen, verjaardagsfeesten, uitstappen,…  

-  Leergierig: je wil je inzetten, bent leergierig en staat open voor feedback. Je beschikt 
over een goede zelfzorg en psychologische draagkracht 

 
Vereiste competenties: 
- Je bent in het bezit van een agogisch diploma in een menswetenschappelijke of 

sociale richting, bij voorkeur orthopedagogie, niveau A2 of A1 
- Je hebt kennis van de geldende orthopedagogische theorieën en je kan deze 

omzetten in je dagelijks werking naar praktische vaardigheden. Een verzorgende 
ingesteldheid is van belang. 

- Je kan overweg met de gangbare software programma’s  
- Je beschikt over een rijbewijs B 

 
Persoonsgerichte competenties en basishouding: 
- Je hebt verantwoordelijkheidszin: je ziet werk en neemt dit uit eigen initiatief op 
- Je bent ondernemend: je neemt initiatief om de werking te verbeteren 
- Je denkt en werkt oplossingsgericht 
- Je bent een teamplayer: je creëert en draagt bij aan een goede teamwerking, je leert 

graag van collega’s en deelt ook jouw kennis en expertise 
- Je werkt zelfstandig 
- Je staat open voor de spiritualiteit van De Ark, denkt pluralistisch en handelt met 

respect voor alle overtuigingen 
- Je bent flexibel, bereid tot avond- en weekendwerk en slapende nachten 

 
Ons aanbod: 

- 2 contracten bepaalde duur, 30.4/38u, agogisch diploma (niveau opvoeder A2) 
- 2 contracten bepaalde duur, 30,4/38u, agogisch diploma (niveau opvoeder A1)  
- Actieve wervingsreserve mogelijks omzetting naar contract onbepaalde duur  
- In diensttreding zo snel als mogelijk 
- Verloning volgens VAPH-barema (Paritair Comité 319.01) op basis van diploma en 

anciënniteit, tussenkomst woon/werkverkeer  
- Deelname aan interne en externe vormingen 

 
Interesse?  
Stuur je motivatiebrief en CV met kopie van je diploma(s) naar directie@arkantwerpen.be 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op afspraak. 
 
Meer info?  
Contactpersoon Suzanne Nelis, 03 460 37 12 
De Ark – gemeenschap Antwerpen vzw, Groenstraat 46, 2640 Mortsel, 
www.arkantwerpen.be  
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