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14/01/2019 

 

De Knoop werft aan: 
Huishoud(st)er  

 

 
De Knoop is het time-out en dagbestedingsproject voor de regio Waas en Dender. Het project wordt 
georganiseerd vanuit een samenwerkingsverband tussen de voorzieningen jeugdzorg Waas en 
Dender: Dienstencentrum Hof Ter Welle, Spoor 56 , De Steiger, vzw Lia (Beaufort en OOOC De 
Morgenster), MFC De Hagewinde (VAPH) en de BuSO scholen De Karwij en Broederschool Lokeren. 
 
Het project zorgt voor een gestructureerd time-out aanbod, begeleidingsaanbod en dagbesteding 
voor minderjarigen. We doen dit door zelf begeleiding (herstelgesprekken, …) en ateliers 
(houtbewerking, koken, dieren, sport, …) te organiseren en samen te werken met allerlei partners 
(zorgboeren, chocolatier, rusthuizen, …). We beschikken hiervoor over 2 locaties: De Knoop lokalen 
in Sombeke en het Beerkaaihuisje. 
 

Je functie 

- Je staat in voor het uitvoeren van de huishoudelijke taken van de dagbesteding 
Dit omvat instaan voor algemene netheid, netheid van de dagbestedingslokalen en bureau’s, 
opvolgen van werkkledij en schoenen, regelmatig grote kuis houden, …  

- Je staat in voor de opvolging van de voorraad 
- Je neemt assisterende taken op binnen de dagbesteding (een ‘warm onthaal’ verzorgen, 

zorgen voor koffie en thee, sporadisch instaan voor vervoer, opvolging apotheek, opvolging 
logistiek Beerkaaihuisje, …) 

- Je spreekt jongeren actief aan op het mee net houden van de ruimtes 
- Je ondersteunt in begeleidende taken: babbeltje doen met jongeren, het gevoel geven dat 

jongeren welkom zijn, huiselijkheid brengen in de werking, …  
- Je organiseert deze taken zelf in afstemming met de collega’s en de pedagogisch coördinator 

Je profiel 

- Je hebt kennis van schoonmaakmateriaal en –producten en van de HACCP-normen 
- Je hebt geen schrik om grenzen aan kinderen en jongeren aan te geven 
- Je gaat discreet om met kennisname van dossier- en contextgegevens van minderjarigen 

(discretieplicht) 
- Je communiceert open en direct   
- Je hebt respect voor de privacy van jongeren 
- Je kan efficiënt en zelfstandig werken  
- Je neemt zelf initiatief in het uitvoeren van taken in het belang van de werking  
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B 
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Ons aanbod 

- Deeltijdse functie (19/38) met indiensttreding zo snel als mogelijk 
- Contract onbepaalde duur  
- Indiensttreding vanaf 01/03/2019 

 
 
Solliciteren 
 
CV en motivatiebrief stuur je naar: wieter.vanparijs@vzwlia.be met als onderwerp “vacature 
huishoud(st)er De Knoop” 
 
Meer informatie bij:  

- Wieter Van Parijs, clustercoördinator – 052/46.04.27 
- Hannes Van Troos, pedagogisch coördinator – 052/46.04.27 

 
Solliciteren kan tot 27/01/2019 
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