
Tordale is gevestigd in Torhout, Lichtervelde, Kortemark  en  

Koekelare en  biedt ondersteuning aan mensen met een 

(vermoeden van) verstandelijke beperking. Tordale heeft 

bijzondere aandacht en expertise voor autisme en gedrags- en 

emotionele problemen. 

 

Kwaliteit van leven voor onze cliënten is onze missie. 

Verbinding, gelijkwaardigheid, respect en groeikansen zijn onze kernwaarden. 

Hiervoor kunnen we rekenen op gemotiveerde en deskundige medewerkers. 

Om onze teams te versterken zoeken wij  

Huisbegeleiders  
Als huisbegeleider zorg je voor een nette woning voor onze cliënten. Daarnaast doe je ook enkele 

begeleidingstaken in de groep of individueel met cliënten. 

Het gaat zowel over plaatsen bij jongeren als volwassenen 

Heb je een hart voor mensen en vind je, naast poetstaken heel wat voldoening in het 

ondersteunen en zorgen voor cliënten?   Dan is dit zeker iets voor jou!!!! 

Dit kunnen wij jou bieden: 

In Tordale kom je in een vernieuwende en warme organisatie.  

Doordat wij een grote organisatie zijn kunnen wij geregeld verschillende contracten aanbieden 

(korte en lange vervangingen, vaste contracten) 

 

Tewerkstellingsbreuk bespreekbaar (voltijds/deeltijds). 

Verloning: volgens de barema’s VAPH (PC 319.01) , 

afhankelijk van je diploma en maximum opvoeder klasse 2.   

Extra aantrekkelijke verloning door premies voor (beperkt) 

avond-en weekendwerk  

Fietsvergoeding voor duurzame mobiliteit en (volledige) 

tussenkomst bij een treinabonnement. 

Een ruim pakket aan interne vorming als ondersteuning van je 

loopbaan in de organisatie. 

 

 

Taken en verantwoordelijkheden van de huisbegeleider 

Je takenpakket bestaat voor het grootste deel uit onderhoud en poetsen van de woning o.a.: 

 Het schoonmaken van de individuele kamers van 

cliënten  

 Het schoonmaken van gemeenschappelijk sanitair, de 

leefruimtes, de keuken, …  

 Je doet dit waar mogelijk samen met de cliënten. 

 Je zorgt samen met je collega’s en cliënten dat de 

leefgroep huiselijk en gezellig is. 

 

Je neemt samen met cliënten een aantal logistieke en 

huishoudelijke taken op zoals: cliënten helpen met het 

sorteren van de was, boodschappen doen met cliënten, bereiden van maaltijden,… 

 



Je werkt ook mee in de dagdagelijkse werking en bij het begeleiden van de cliënten zoals: met 

cliënten naar de dokter, kapper of tandarts gaan, helpen bij verplaatsingen, groepsactiviteiten 

begeleiden (vb een boswandeling, een ritje fietsen, een terrasje doen,…) of ouders, broers, zussen, 

familie van de cliënt ontvangen,… 

 

Competenties en vaardigheden die we bij de aanwerving verwachten 

Je kan je werk goed plannen en organiseren. Je werkt kwaliteitsvol.  

Je kan vlot communiceren zowel met de cliënten, je collega’s, familie van cliënten, …  

Je kan goed luisteren naar cliënten, je begeleidt cliënten op een gelijkwaardige manier en plaatst 

hun vragen en noden centraal. 

Je kan zelfstandig werken maar ook goed samenwerken met anderen. 

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

stressbesteding. 

 

 

 

Specifieke verwachtingen 

Diploma: minimaal HSBO, zorgkundige of gelijkwaardig door ervaring 

Basiskennis van Word, Excel en Outlook is geen vereiste, je bent wel bereid om het aan te leren.  

Beschikken over een rijbewijs B is geen vereiste, wel een meerwaarde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zin om in Tordale te komen werken? Zo kan je solliciteren: 

Stuur je motivatiebrief en je CV naar vacature@tordale.be of per post naar Tordale, Vacature, 

Bruggestraat 39, 8820 Torhout of solliciteer online op www.tordale.be/jobs . 

Sollicitaties voor vacatures worden door Tordale enkel gebruikt en bijgehouden  in het kader van de 

selectieprocedure. (GDPR-verordening van 25/05/2018) 
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