
Groep Ubuntu is een sociale netwerkonderneming die mensen 
met een beperking en/of een maatschappelijke kwetsbaarheid en 
hun omgeving inspireert en ondersteunt. Als netwerkonderneming 
kunnen we vanuit een heel ruim aanbod de juiste ondersteuning 
op maat bieden, voor en door mensen, en dit op vlak van werken, 
wonen, vorming en vrije tijd, gezin en kind, mobiele ondersteuning 
en therapie. Voor onze woning in regio Avelgem zijn we op zoek naar 
een wooncoach.

In de woning wordt er permanente huisvesting geboden aan 21 
personen met een ondersteuningsvraag. Dit zijn cliënten die veel 
nabijheid en ondersteuning nodig hebben, maar toch nog over enige 
zelfredzaamheid beschikken. De woning biedt 24u/24u 7 dagen op 
7 ondersteuning aan. Er wordt gestreefd naar een persoonsgerichte 
dienstverlening met maximaal respect voor elk persoon. Naast de 
woning hebben we ook individuele studio’s waar cliënten zelfstandig 
wonen.

AVELGEM

VACATURE

BOUW JIJ MEE AAN EEN WARME THUIS?

‘De individuele 
wensen, behoeften 
en mogelijkheden 
van elk individu 
staan centraal’  

‘Maximaal respect voor elke persoon’  



OPDRACHT

Je werkt op een actieve manier aan en naar het 
welbevinden van de cliënten toe waarbij de individuele 
behoeften, wensen en mogelijkheden van de cliënten 
centraal staan. Als wooncoach zijn dit je kerntaken:

• Je ondersteunt de bewoners bij alle domeinen van 
het wonen

• Je ondersteunt de bewoners individueel en volgt 
hen op volgens de doelen in het ondersteuningsplan

• Je werkt buurtgericht: je stimuleert en betrekt de 
omgeving, buurt, familie, vrienden en vrijwilligers 
maximaal bij het woongebeuren

• Je beheert de woning als een goede huisvader/-
moeder en organiseert een goed draaiend 
huishouden

• Je draagt actief bij aan het gemeenschappelijk doel 
en de goede onderlinge relaties binnen het team en 
de woning

• Je staat in voor de montioring van de studio’s en 
besteedt aandacht aan de individuele begeleiding 
van de bewoners op vaste tijdstippen

een warme, open en empathische houding en straalt 
rust en vertrouwen uit. Open communicatie en 
integriteit zijn jouw kwaliteiten en je hebt een grote 
verantwoordelijkheidszin. Je vindt het uitdagend en 
boeiend om in ontmoeting te gaan met de cliënt.  

Je bent flexibel ingesteld en bereid om ’s avonds, in het 
weekend of ‘s nachts te werken. Daarnaast kan je vlot 
overweg met de PC, internet, e-mail en de verschillende 
MS Office-pakketten. Je hebt een rijbewijs B en kan over 
een eigen wagen beschikken.

Je bent je bewust van te werken binnen een 
ondersteuningsnetwerk voor personen met een 
verstandelijke beperking. Je hebt een respectvolle 
houding t.o.v. de cliënten, staat open voor relevante 
informatie m.b.t. de beperking van de cliënten en 
handelt hiernaar.

COMPETENTIES

Je wil werken in een organisatie die een maatschappelijke 
meerwaarde en sociale impact creëert, waar diversiteit 
als een rijkdom beschouwd wordt en waar de mens 
centraal staat. Jouw basishouding stemt overeen met de 
visie en de kernwaarden van Groep Ubuntu: je handelt 
vanuit een emancipatorische grondhouding en een 
holistische en inclusieve visie. 

Als wooncoach stel je de cliënt centraal en werk je 
zelfstandig. Je hebt goede sociale vaardigheden, 

AANBOD & TROEVEN

• Tewerkstelling in een vooruitstrevende en groeiende 
organisatie met een warme, persoonlijke, professionele 
werksfeer in een leuk team van collega’s

• We bieden je een contract van onbepaalde duur van 
30.4/38. 

• Verloning volgens barema paritair comité 319.01, 
maximum klasse 1 (volgens diploma en anciënniteit)

• Ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid HR-, 
vormings- en loopbaanbeleid.

Stuur jouw CV en motivatiebrief met vermelding van de vacature voor 29 januari2022 
via e-mail naar steffy.tran@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke 
aanpak van je kandidatuur. 
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen Steffy Tran


