
Tordale is gevestigd in Torhout, Lichtervelde en 

Koekelare en biedt ondersteuning aan een 350-tal 
mensen met een (vermoeden van) verstandelijke 

beperking in de regio Midden-West-Vlaanderen. 
Tordale heeft bijzondere aandacht en expertise voor 
autisme en gedrags- en emotionele problemen. 
    

Kwaliteit van leven voor onze cliënten is onze missie. Tordale heeft bijzondere aandacht en expertise 

voor kwetsbare jongeren en volwassenen met autisme of gedrags- en emotionele problemen.  We 

kunnen hiervoor rekenen op gemotiveerde en deskundige medewerkers. 

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar: 

Nachtbegeleider 

(wakende nachtploeg) 
 

Algemene info 

Contract van onbepaalde duur 

Deeltijdse tewerkstellingsbreuk 25/38 

Datum indiensttreding: zo snel mogelijk 

Barema verloning: volgens barema van het VAPH (maximum opvoeder A2) 

 

Taken en verantwoordelijkheden (functieomschrijving) 

Je werkt als wakende nachtbegeleider bij mensen met een verstandelijke beperking en/of 

bijkomende autismespectrumstoornissen of gedrags- en emotionele problemen.  

Tijdens de nacht verzeker je de permanentie in de woningen. Er wordt van jou verwacht dat je de 

werk- en begeleidingsafspraken volgt. Je taak bestaat onder andere uit het verlenen van (fysische 

of psychische) bijstand aan cliënten bij een oproep, kleine verzorgingen uitvoeren, medicatie 

klaarzetten, administratieve taken, … 

Je noteert relevante informatie in het logboek en neemt maandelijks deel aan het overleg met de 

nachtdienstploeg. 

 

Competenties en vaardigheden die we bij de aanwerving verwachten 

Je plaatst de vragen en de noden van de cliënt centraal.  

Je communiceert op een aangepaste manier met de cliënten en met hun begeleiders (luisteren, 

overleggen, rapporteren,…). 

Je bent een goede organisator en durft beslissingen nemen. Je streeft hierbij steeds naar een 

kwaliteitsvol resultaat en je kan hiervoor vlot samenwerken met anderen. 

Je past je vlot aan bij wijzigende situaties bij cliënten of in de organisatie van je werk. 

 

Specifieke verwachtingen 

Diploma: A2 onderwijs in een mensgerichte richting.  

Goede kennis van Windows, Word, Excel, Outlook 

  



 

 

Hoe solliciteren 

Stuur je sollicitatiebrief met vacaturenummer 38DW20 samen met je CV vóór 7 december naar 

vacature@tordale.be of vzw Huize Tordale, Vacature, Bruggestraat 39, 8820 Torhout of solliciteer 

vóór 7 december online op www.tordale.be/jobs en voeg je CV en sollicitatiebrief toe. 
 

Selectieprocedure 

Zijn betrokken in de procedure: nachtbegeleider en teamcoach. 

De directie neemt de beslissing in overleg met de teamcoach. 

Indien geselecteerd, word je uitgenodigd voor een gesprek op 8 of 9 december in de namiddag. 
 

Datum vacature: 12/11/2020 

 

Sollicitaties voor deze vacature worden door Tordale enkel gebruikt en bijgehouden  in het kader van 
de selectieprocedure. (GDPR-verordening van 25/05/2018) 

mailto:vacature@tordale.be
https://www.tordale.be/jobs/wakende-nachtbegeleidster

