
 
 

 

 

 

Mensen ondersteunen door hen met anderen te verbinden. 
De Ark Antwerpen (www.arkantwerpen.be) is een woongemeenschap waar mensen met en zonder beperking 

samen leven en werken. Wij hebben meer dan 40 jaar ervaring met leefgroepen en onze 3 woonhuizen en 2 ateliers 

zijn gelegen in Boechout en Mortsel. 

 

We zoeken voor onmiddellijke indiensttreding van een  

 

Verantwoordelijke Wonen 
 

Jouw functie  

Je combineert een leidinggevende functie met begeleidend werk. Als Verantwoordelijke Wonen werk je in een 

flexibele uurregeling (ochtend, avond en weekend) en coördineer je voornamelijk de werking van de 3 woonhuizen. 

Je werkt tevens ongeveer 30% van je tijd mee als begeleider. Je bent de brug tussen de werking en de leiding. 

Samen met het coördinatieteam stippel je het dagelijks beleid uit.   

 

Wat houdt je rol verder in ?  

 Je coördineert de praktische taken van de 3 woonsten en stemt deze af met de talenten en vaardigheden 

binnen je team. 

 Je hebt een coördinerende brugfunctie tussen de begeleiding en de andere groepen zoals de Dagwerking, 

de Verantwoordelijke Zorg, de Medische Dienst, de Administratie en Onderhoud van de woonst. 

 Je bent verantwoordelijk voor de aanwerving van nieuwe begeleiders in je team. 

 Je motiveert en inspireert je team en houdt jaarlijks coaching gesprekken. 

 Je zorgt ervoor dat onze vrijwilligers en stagiairs zich welkom voelen en kent hen een peter of meter toe.  

 Samen met je team sta je in voor de algemene en individuele zorg van onze bewoners en bezorg je hen een 

warme thuis. Je focust op verbinding.  

 Je hebt een vlinderfunctie en staat als begeleider in elk van de woonsten zodat je voeling hebt met de 

werking en wat er leeft in de woonsten. 

 Je plant de uurroosters in lijn met de regelgeving en stemt deze af met je team en de administratie. 

 Je vertaalt en implementeert de besluiten van het co-team in de werking en brengt de vragen vanuit je 

team in het co-team. 

 Je draagt de visie en missie uit van De Ark en vertaalt deze in de werking van de gemeenschap  
 

Welk profiel zoeken wij voor deze functie ? 

http://www.arkantwerpen.be/


 
 Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een voorziening voor personen met een beperking als hoofdopvoeder 

en bij voorkeur een diploma Bachelor in de menswetenschappen (orthopedagogie, toegepaste 
psychologie, niveau A1 …)  

 Je hebt ervaring in het coördineren en coachen van teams  

 Je hebt een natuurlijke affiniteit voor ICT, structureren en plannen en de courante MS Office toepassingen 
kennen geen geheimen voor jou. Je hebt gedegen kennis in het opmaken van uurroosters en de wetgeving 
errond. Kennis van de software Planexpert is een pluspunt. 

 Je hebt kennis van registratie van bewonersgegevens en kasbeheer als een tweede natuur 

 Je werkt methodisch en planmatig, je neemt beslissingen 

 Je luistert en dialoog is belangrijk voor jou. Verbindend communiceren is je tweede natuur  

 Je hebt sterke sociale vaardigheden, goede samenwerkingsattitude, een coachende en flexibele 
leiderschapsstijl  

 Je hebt een hedendaagse, agogische visie en een open geest  

 Je bent flexibel en staat open voor uitdagingen 

 Je hebt een rijbewijs B 
 

 

Wij bieden we je : 

 Een warme en boeiende werkomgeving 

 Een uitdagende, verantwoordelijke functie met ruimte voor persoonlijke inbreng 

 Een contract van onbepaalde duur 

 Een verloning volgens PC 319.01 alsook een woon-werkvergoeding 

 

 

Geïnteresseerd om ons team te versterken ? 

Solliciteer dan via onze website of per email met je cv en motivatiebrief aan directie@arkantwerpen.be 

Had je graag nog verdere informatie over deze vacature, dan kan je contact opnemen met Suzanne Nelis, Algemeen 

Directeur De Ark Antwerpen via bovenvermeld emailadres.   
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