
VZW OP MAAT is een organisatie die persoonlijke assistenten inzet om personen met een 
beperking te ondersteunen in hun zelfredzaamheid op vlak van wonen, werken, onderwijs 
en/of vrije tijd. 

De taken bij de klanten kunnen zeer sterk variëren: huishoudelijke taken (poetsen, koken 
boodschappen doen...), verplaatsingen, persoonlijke verzorging, ondersteuning bij 
vrijetijdsactiviteiten, enzovoort. 

Het is belangrijk dat je een wagen en rijbewijs hebt. Ervaring als verzorgende en met het 
werken met een tillift, is een pluspunt. 

Je bent iemand die zich flexibel kan opstellen. Je bent communicatief. Je kan actief luisteren 
en je goed inleven in de situatie van de klant. Onverwachte situaties schrikken je niet af en je 
kan zelfstandig handelen. Je bent stressbestendig en een rustige persoon. Je kan goed 
plannen en organiseren. 

Momenteel hebben wij een aantal openstaande vacatures: 
 

1. Voor een klant met een meervoudige beperking uit Brugge zijn we op zoek 
naar iemand die 2 avonden per week assistentie kan doen. Je doet de man in bad 
en wast hem. Je bereidt het avondeten en geeft het hem. Je maakt de man klaar 
voor de nacht en legt hem in bed. 

Werkuren: Maandag en donderdag van 16u30 tot 20u30. 

2. Voor een klant met een zenuwaandoening die rolstoelgebonden is uit 
Knokke-Heist, zijn wij op zoek naar een assistent. Taken: licht huishoudelijk werk 
(bed opmaken, badkamer onderhouden, ontbijt maken, helpen bij eten,...), 
verzorging (gebruik van tillift), vrije tijd (wandelen, winkelen, handbiken,...) 

Werkuren: woensdag 8u45-17u, donderdag 18u-22u, zaterdag 8u15-16u30 

3. Voor een mentaal beperkte jongedame uit Ichtegem zijn we op zoek naar 
iemand die op dinsdag een volle dag en op vrijdagavond assistentie kan doen. 
We zijn op zoek naar een rustige, lieve persoon die kan meegaan in haar 
fantasiewereld van K3, de Spice Girls en Disney. 

De assistentie is voornamelijk in het kader van de vrije tijd van de dame. Ook 
helpen bij haar verzorging is één van de taken. Andere taken: samen eten maken, 
afwassen, helpen bij kleine huishoudelijke taken; maar op een heel rustig tempo. 

Het is ook de bedoeling dat er veel leuke dingen gedaan worden: kleine 
uitstappen, iets gaan drinken, zwemmen, fietsen, op bezoek bij familie, … 

De assistentie zou doorgaan op dinsdag van 8u tot 17u15 en op vrijdag van 16u 
tot 20u 

4. Voor een klant met een zenuwaandoening die rolstoelgebonden is uit 
Knokke-Heist, zijn wij op zoek naar een assistent. Taken: samen naar de fitness, 
huishoudelijke takn (strijken, stofzuigen, stof afdoen,...), nagels doen, samen iets 
bakken,... 

      Werkuren: maandag 8u-14u15 

5. Voor een dame met een mentale en fysieke beperking uit Brugge zijn we op 
zoek naar een assistent die haar kan begeleiden tijdens haar vrije tijd. Als 
assistent mag je hierbij zelf voorstellen doen. Je ondersteunt haar ook bij de 
maaltijden en bij haar verzorging.  

Werkuren: Om de 2 weken op zaterdag van 13u tot 17u 



6. Voor een meervoudig beperkte dame uit Pittem zijn wij op zoek naar een 
assistent die bij haar zorgkundige taken kan uitvoeren. Het is belangrijk dat je een 
rustige persoon bent. De dame is heel prikkelgevoelig.Naast de zorgkundige 
taken, en voedig geven wordt ook gevraagd om op een rustige manier met haar 
bezig te zijn: een lichte massage, snoezelen, samen tv kijken, rustige muziek 
beluisteren, even buiten als het weer dat toelaat,... 

De opdracht is wekelijks op zaterdag van 11u tot 20u15; maar kan ook 2-
wekelijks opgenomen worden. 

7. Voor een jongedame uit Knesselare met een motorische beperking zijn we 
op zoek naar iemand die één of meerdere avonden per week van 16u tot 20u 
assistentie kan doen. De dame verplaatst zich in een elektrische rolstoel. Mentaal 
is ze niet beperkt. Ze kan ook niet praten, maar heeft een 
spraakcomputer. Taken: vervoer, helpen bij toiletbezoek, sondevoeding 
aansluiten, gezelschap houden, iets doen op de computer, samen tv kijken, kleine 
huishoudelijke taken. Ook een kleine uitstap is een mogelijkheid. Vervoer gebeurt 
met de aangepaste wagen van de dame waarin de rolstoel vastgeklikt wordt. Het 
is dus belangrijk dat je met deze wagen kan/durft rijden. 

De opdracht gaat door van maandag tot en met vrijdag van 16u tot 20u. De 
opdracht kan geheel of gedeeltelijk opgenomen worden. 

8. Voor een man die zwaar verslaafd geweest is uit Beernem, zijn we op zoek 
naar een persoonlijk assistent. De man zoekt een buddy, iemand waarmee hij 
een vertrouwensband kan opbouwen en waarmee hij zijn netwerk kan uitbreiden. 
Zijn grote interesse is muziek. De man hoopt van zijn buddy ondersteuning te 
hebben bij vrije tijd: een wandeling maken, gezelschapsspel spelen, kamer 
ordelijk houden... 

Het gaat om 4u per week - op een weekdag (woe-do of vrij). 

Heb je interesse in één van deze vacatures? Dan kan je je cv en motivatiebrief bezorgen aan 
info@vzwopmaat.be. Voor meer info kan je terecht bij Hannelore Roelens op het nummer 
0476/73.05.03. 
 

mailto:info@vzwopmaat.be

