Netwerk Licht en Liefde
zoekt een

Expert
(ondersteuning blinde en slechtziende personen)

Het netwerk Licht en Liefde (Blindenzorg Licht en Liefde vzw, Licht en Liefde Heem vzw, SintRafaëlinstituut vzw en VeBeS vzw) werft een expert (ondersteuning van blinde en slechtziende
personen) aan voor de regio Antwerpen-centrum.

Je functie:
Je ondersteunt cliënten met een visuele beperking in functie van het verhogen van hun comfort en
kwaliteit van leven.
Je werkt in een team dat provinciaal is samengesteld waarbij je het aanspreekpunt bent voor cliënten
uit een toegewezen regio.
Je bouwt een unieke en duurzame relatie op met je cliënt op basis van zijn vraag en wens.
Je bent expert in de ondersteuning van blinde en slechtziende personen. Je zet je (te ontwikkelen)
handicap specifieke expertise in, in functie van de vraag van je cliënt.
De begeleiding gebeurt binnen een bio-psychosociale benadering zoals beschreven in het ICF en de
concentrische cirkels.
Je bouwt een (professioneel) netwerk op in je regio. Je werkt samen met andere professionals en
niet-professionals (bvb. vrijwilligers,…) met het oog op het vermaatschappelijken van de zorg.
Je wordt hierin ondersteund door je coördinator en je team.
Concreet houdt dit o.a. de volgende taken in:








een eerste (telefonische) screening uitvoeren
info en begeleiding geven bij aanvragen tegemoetkomingen en premies bij verschillende
diensten (FOD, VAPH, …)
psychosociale ondersteuning bieden
informeren en begeleiden bij de keuze van mogelijke compenserende hulpmiddelen en
technieken (zoals stoklopen en kleine ADL hulpmiddelen)
basisvormingen geven (bijvoorbeeld in iPhone en iPad) aan blinde en slechtziende personen
groepsactiviteiten begeleiden en uitbouwen
….

Wij vragen:
Je beschikt over een sociaal gericht diploma (sociaal-agogisch werkt (maatschappelijk werk),
ergotherapie, …) of gelijkwaardig door ervaring.
Ervaring met de doelgroep en/of kennis van het ICF-model is een pluspunt.

Je beschikt over de volgende competenties:






je bent sociaal vlot en open
je bent leergierig
je kunt samenwerken
je bent integer
je bent klant- en marktgericht

Daarnaast word je persoonlijkheid getypeerd door verantwoordelijkheidszin, zelfstandig werken en
flexibiliteit.
Je bent in het bezit van een wagen en een rijbewijs B.

Wij bieden:
We bieden je een voltijdse overeenkomst voor onbepaalde duur aan.
Je krijgt voldoende tijd en mogelijkheden om je zelf te ontwikkelen en uit te groeien tot een
handicap specifieke expert. We geloven in een make-strategie bij onze medewerkers. We vertrekken
vanuit een waarderende benadering.
Je krijgt een verloning op basis van je diploma of bewijsbare competenties en relevante anciënniteit
volgens de bedrijfs-cao.
Je krijgt een laptop en iPhone als werkinstrument. De iPhone kan ook privé gebruikt worden.
Je wordt tewerkgesteld in het vlaamsoogpunt Antwerpen, Durletstraat 43 2018 Antwerpen.
Je voorziet begeleiding, in eerste instantie, in de regio Antwerpen-Centrum.

Hoe solliciteren?
Stuur je motivatiebrief en cv per mail naar directie@lichtenliefde.be, vóór woensdag 23 juni

Wie zijn wij?
Licht en Liefde bouwt expertise uit op het vlak van het comfort van leven en kwaliteit van leven van
ons cliënteel met een visuele beperking.
We houden die expertise actueel en toekomstgericht. We stellen onze expertise ter beschikking van
blinde en slechtziende personen. We benutten alle kansen op het behouden, vinden of herwinnen
van de door hen gewenste rechtmatige plaats in de samenleving.
Wij doen dit zelf en in samenwerking met andere organisaties, diensten en personen. We werken in
en vanuit Vlaanderen en Brussel, in België, in Europa en in de wereld.
Licht en Liefde vertrekt vanuit de competenties van zijn medewerkers. Kwaliteiten bij mensen zijn
belangrijker dan geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit.

