
 
 
Bedrijfsvoorstelling: 
 
 
Vzw Domos biedt huisvesting en begeleidt volwassenen met een psychische kwetsbaarheid in hun 
herstelproces via individuele begeleiding en dagactiviteiten. Vzw Domos is een 
samenwerkingsverband van het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge, vzw Ithaka , Regionaal 
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Gent-Deinze-Eeklo en Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 
Eclips. 
 
De begeleiding is gericht op behoud en/of verder ontwikkelen van ieders mogelijkheden (bv. sociale 
vaardigheden, administratieve vaardigheden, leef- en woonvaardigheden, stimuleren van zinvolle 
dagactiviteiten, enz.) met als centrale doelstelling werken aan het herstel van bewoners en re-
integratie in de maatschappij. 
 
Bewoners kunnen naar een activiteitencentrum gaan of het dagcentrum van een psychiatrisch 
ziekenhuis. Anderen volgen een opleiding, werken of doen vrijwilligerswerk. 
 
Beschut Wonen betekent voor sommigen een tussenstap naar zelfstandig wonen, voor anderen is 
beschut wonen een definitieve woonvorm. 
 

 
 
Voor deelwerking vzw Ithaka (deelwerking in Evergem) van ons initiatief beschut 
wonen, vzw DOMOS, zoeken we een   
 

Woonbegeleider (m/v) -vervangingscontract 
 
Functiebeschrijving:  

 
Je begeleidt bewoners in duo systeem in het organiseren van hun dagelijks leven. 
In je begeleiding focus je op de capaciteiten van de bewoner en werk je met diens 
vraag. 
Je bent creatief in het samen zoeken naar oplossingen. 
Je bent vertrouwd met de rehabilitatie- en herstelbenadering. 
Meer info over Domos is terug te vinden op onze website www.vzw-domos.be  
 
Profiel: 
 
Je hebt een bachelor of HBO5 diploma als verzorgende, opvoeder, … 
Je hebt kennis van psychopathologie. 
Je bent flexibel (bereid tot beperkt avondwerk). 
Je bent bereid je in te schakelen in de wachtdienst per GSM. 
 

http://www.vzw-domos.be/


 
Wij bieden: 
 
Contract bepaalde duur (tot november)  38u/week verspreid over 5 dagen/week. 
Ruimte voor eigen inbreng in zelfsturend team  
Prettige werksfeer met kansen tot leren 
Barema’s van de ziekenhuissector. 
Overname van relevante anciënniteit 
 
Start van de tewerkstelling: zo spoedig mogelijk 
 
Voor meer inlichtingen gelieve contact te nemen met Jan De Rycke (coördinator vzw 
Domos): telefonisch bereikbaar op 09/223 69 72 of Rita D’Hooghe (0472/458741) 
 
Heb je interesse voor deze vacature? Dan kan je jouw kandidatuur stellen door  
per mail te solliciteren naar info@vzw-domos.be.   
 
We wijzen erop dat we bij een sollicitatie evenveel belang hechten aan een heldere 
CV als aan een wervende motivatiebrief 


