
VACATURE LOGOPEDIST(E) DAGCENTRUM  

Eindelijk, Projecten NAH is een vzw die instaat voor de ondersteuning voor personen met een niet-aangeboren 

hersenletsel (NAH). Onze organisatie biedt enerzijds ondersteuning binnen de context van een therapeutisch 

dagcentrum, en anderzijds woonondersteuning in ’t Eigennest. Eindelijk streeft volwaardig burgerschap na door 

in te zetten op regie van eigen leven, inclusie in de maatschappij en de kwaliteit van leven centraal te plaatsen in 

de ondersteuning van personen met een NAH.  Daarnaast zetten we ook sterk in op familie- en 

netwerkbegeleiding en bevorderen we sociale contacten tussen cliënten onderling, maar ook tussen families, 

buurtbewoners, ... 

Functiebeschrijving  

- U voert logopedische handelingen uit binnen een interdisciplinair team met het oog op het 

revalideren en het bevorderen van de zelfredzaamheid en de levenskwaliteit van de cliënt  

- U staat in voor de ondersteuning, begeleiding en verzorging van cliënten  

- U staat in voor de begeleiding van activiteiten (voornamelijk groepstherapieën, ook individuele 

therapiemomenten)  

- U werkt nauw samen met collega’s en externe diensten  

- U formuleert duidelijke behandeldoelen in overleg met de patiënt en het interdisciplinair team op 

basis van evidentie  

- U registreert en rapporteert relevante cliëntinformatie om de continuïteit van de zorgverlening te 

kunnen waarborgen  

 Profiel 
- Je behaalde een bachelor logopedie 

- Je hebt een bijzondere affiniteit met de doelgroep NAH. Je staat achter de kernwaarden die onze 

organisatie vooropstelt 

- Je kan structuur aanbieden aan onze cliënten en onze cliënten motiveren tot initiatief name. Je 

stimuleert zelfstandigheid in alle mogelijke aspecten van het leven  

- Je bent flexibel en loyaal ten opzichte van de organisatie en ten opzichte van collega’s 

- Je gaat professioneel om met cliënten, de organisatie en collega’s 

- Je kan zelfstandig werken Je kan doelgericht observeren, Je neemt initiatief en werkt 

oplossingsgericht. Je bent leergierig 

- Ervaring met de doelgroep NAH of neurologische aandoeningen is een pluspunt 

Aanbod 

- Uitdagende job in een dynamisch team 

- Vast uurrooster ,verloning volgens officiële barema’s van het VAPH, pc 319.01 Deeltijdse betrekking 

(20/40) 

- Vergoeding woon- werkverkeer 

- Vorming wordt hoog in het vaandel gedragen door de organisatie 

- Aanvang van het contract: 2 november 2020 

- Tewerkstellingsplaats: VZW Eindelijk , projecten NAH Klaverveld 1, 9255 Buggenhout 

Verdere informatie en sollicitatieprocedure 

U kan uw cv en motivatiebrief mailen naar: Solliciteren@blijdorp.be 

Wij nemen altijd contact bij een sollicitatie. 

Na selectie wordt telefonisch een afspraak gemaakt voor een sollicitatiegesprek. 
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