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     Uiterste datum indienen kandidatuur: 14/05/2021 

           
 

Het OCMW van de Stad Brussel voert een dynamisch actiebeleid ten dienste van elke inwoner van 

Brussel, en doet dit in een geest van respect, solidariteit, engagement, openheid en innovatie. Het biedt 

zijn werknemers - vandaag bijna 3000! - een flexibele werkomgeving waar integriteit, enthousiasme 

en professionalisme centraal staan. 
 

Vandaag is het OCMW op zoek naar een begeleider voor de dienst Begeleid Wonen BEITI. Deze is 

verantwoordelijk voor  de ondersteuning van de bewoner in zijn globale levensproject, in 

samenwerking met de diensten die hem omringen. De begeleiding heeft niet alleen betrekking op de 

inwoning maar ook op alle aspecten van het leven van de betrokkene (relationeel, financieel, ...) en het 

leven in gemeenschap. De begeleider heeft tot doel de solidariteit tussen de inwoners van Beïti en de 

buurt te bevorderen. 

De dienst Begeleid Wonen maakt deel uit van de centra en diensten voor personen met een handicap 

van het OCMW van Brussel. 

 

Jouw verantwoordelijkheden  
 

• Je stelt individuele en collectieve begeleiding voor 

• Je bouwt met respect voor de deontologische afstand een volwassen relatie op met de 

gebruikers, waarin zij kunnen rekenen op de aanwezigheid van de begeleider voor 

ondersteuning bij het aanleren van relationele vaardigheden. De begeleider is een 

vertrouwenspersoon die de identiteit en het privéleven van de gebruiker respecteert 

• Je helpt de bewoners een persoonlijk netwerk uit te bouwen en zorgt ervoor dat informatie 

overgebracht wordt tussen de verschillende personen / participanten, met respect voor het 

beroepsgeheim 

• Je bevordert en verdedigt de rechten van de gebruikers binnen en buiten het huis, en 

informeert hen over hun plichten  

• Je bevordert en onderhoudt een netwerk binnen en buiten het OCMW 

• Je waakt over de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van elke gebruiker: door alert te zijn 

voor tekenen die kunnen duiden op problemen, door problemen te voorkomen en door snel te 

handelen in gevaarlijke situaties 

• Je begeleidt de bewoner bij zijn/haar individuele project: je bepaalt samen met hem/haar de 

doelstellingen, je stelt instrumenten voor, je evalueert samen met hem/haar de vooruitgang 

• Je houdt het individuele dossier van de gebruiker bij en vult het aan, in samenwerking met de 

verschillende medewerkers 

• Je organiseert vergaderingen en evenementen 's avonds en in het weekend 

• Je vertegenwoordigt de dienst en werkt aan pedagogische beschouwingen  
 

Jouw profiel 
 

▪ Je beschikt over goede organisatorische vaardigheden 

▪ Je hebt ervaring in het begeleiden van groepen en in conflicthantering en je beschikt over 

goede communicatieve vaardigheden 

▪ Je bent open van geest, zelfverzekerd, flexibel, creatief, dynamische en u neemt initiatief   

▪ Je hebt een Belgisch diploma (bachelor) of bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest 

dat je buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma op het moment van de 

aanwerving : 
 

➢ U bent houder van een bachelordiploma in een pedagogische/sociale/paramedische richting + 

en beschikt over ervaring in de begeleiding van volwassenen in de sector van de geestelijke 

handicap en de geestelijke gezondheid  
 

OF 
 

 



▪ U heeft een bachelordiploma in een andere richting EN u beschikt over ten minsten 3 jaar 

werkervaring in de begeleidingssector (handicap – geestelijke gezondheid – armoede) 
 

▪ Je bent houder van een SELOR-taalbrevet of bereid dit te behalen 

▪ Je kent Microsoft Office en internet 
 

Kennis van het beheer van solidariteitsprojecten, kennis van het Brusselse verenigingswezen en een 

rijbewijs zijn troeven. 
 

Wij bieden 
 

▪ Een flexibele en gevarieerde werkomgeving 

▪ Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 21u/week voor een periode van 6 maand, 

met mogelijkheid van verlenging met een contract voor onbepaalde duur, met aantrekkelijke 

voordelen (meer info hierover vindt u op onze website (http://ocmwbxl.brussels) onder “Werk 

bij het OCMW – Hoe toe te passen”) 

▪ Een weddeschaal B1 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index 

van 1.267,06 € (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het 

slagen voor het SELOR-taalexamen)  
 

Word lid van ons team!  
 

Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via 

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/ocmw-van-brussel/selectie  of via het e-mailadres: 

selections@ocmwbxl.brussels  met verplichte vermelding van het referentienummer  A4543T 

 

Voor meer informatie over de te verstrekken documenten en onze selectieprocedure kan je terecht op 

onze website (“Werk bij het OCMW – hoe toe te passen”) 

http://ocmwbxl.brussels/
https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/ocmw-van-brussel/selectie
mailto:selections@ocmwbxl.brussels

