
 Begeleider dagbesteding - dans

Vacature

Het GielsBos is een groeiende organisatie die een veilige en geborgen
thuis wil bieden aan kinderen en volwassenen met een beperking,
zodat ze een eigen leven kunnen uitbouwen en hun dromen kunnen
najagen.

Het GielsBos is een warme organisatie, die zorg draagt voor haar
medewerkers. Zo kan jij dan op jouw beurt zorg dragen voor onze
cliënten en je collega’s.

Wij werven aan op basis van competentie en talent, ongeacht leeftijd,
geslacht, origine of handicap.

Wat doet een begeleider dagbesteding op Het GielsBos?

Je maakt deel uit van een multidisciplinair dagbestedingsteam waarin elke collega de eigen
expertise inbrengt. Samen met je collega’s bouw je een activiteitenprogramma uit, afgestemd
op de vraag van de cliënten in je zorgcluster. 

We willen dit team versterken met een collega die onze cliënten ondersteunt in hun creatieve
expressie. Je nodigt hen uit om in verbinding te treden met zichzelf en anderen, hun emoties
vorm te geven en op non-verbale manier te communiceren via lichaamstaal en
bewegingsexpressie. 



Een contract van onbepaalde duur, de jobtime is bespreekbaar. 
Je mag meteen starten als je wil. 
Je werkt in daguren. 
Je wordt verloond op basis van je van diploma, volgens de barema’s 
van paritair comité 319.01, en je geniet ook van een groepsverzekering.
Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen en om je expertise te delen.
Je werkt in Gierle, in een prachtig groene omgeving met veel faciliteiten 
(zwembad & wellness, belevingscentrum en -tuin, een inclusief café…). 

Wat hebben wij je te bieden?

Je hebt een diploma hoger onderwijs creatieve danstherapie of een 
vergelijkbare dansopleiding binnen het hoger onderwijs. 
Je kan dans plaatsen binnen een context van zinvolle dagbesteding 
waarbij je in staat bent om cliënten uit te nodigen in een creatief proces. 
Je kan dans inzetten als communicatiemiddel. 
Je bent bekend met verschillende creatieve stijlen en bezit 
improvisatorische vaardigheden. 
Je bent bereid dansen aan te bieden zowel in groep (op de woning) als 
in een individueel traject. Je staat open voor groepsevenementen vanuit 
het medium dans. 
Kennis van Bartenieff fundamenten is een meerwaarde. 
Je werkt sterk vraaggericht. 
Je hebt een dynamische persoonlijkheid. Je bent in hoge mate creatief 
en een ondernemer. 
Je kan zelfstandig, systematisch en methodisch werken. 
Je hebt de nodige pedagogische draagkracht en kan je begeleidingsstijl 
aanpassen aan de sociaal-emotionele noden van de cliënten.
Samenwerken met respect voor elkaar en voor gemaakte afspraken is 
voor jou een evidentie. Je gaat in dialoog met je cliënten, hun netwerk, 
je collega’s van je team maar ook met collega’s van wonen en het 
zorgondersteuningsteam.

Wie ben jij?

Interesse?
 

Solliciteren doe je 
via onze jobsite.

 
Meer inlichtingen kan je 

krijgen bij 
An Vermeiren, teamleider 

dagbesteding
 

tel. 0492 97 47 93
 

We nemen heel snel 
contact met je op!

 
De selectieprocedure 

bestaat uit een interview 
en een praktische proef.

 

https://het-gielsbos-1.jobtoolz.com/nl

