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Vacature kijkstages ‘Bij een ander’ 2018 

Adres Maesstraat, 89, 1050 Elsene 

 

Den Teirling is een dagactiviteitencentrum voor personen met een psychische 
kwetsbaarheid/problematiek. De organisatie biedt een plek als ontmoetingsplaats en is 
georganiseerd als clubhuis (de leden kunnen taken en verantwoordelijkheden opnemen binnen 
de organisatie: onthaal, bar, administratieve taken), met een aanbod van dagactiviteiten, zoals 

koken, sporten, tuinieren, kunstatelier, muziek, uitstappen, yoga, enz. 

De aanpak in Den Teirling is gestuurd door een visie van gelijkwaardigheid, samen iets 
ondernemen, in overleg gaan en een uitgaan van de kracht en het talent dat elke mens heeft. . 
Den Teirling voorziet in infrastructuur en begeleiding die essentieel ondersteunend is en gericht 

op zelfverantwoordelijkheid en kwaliteit van leven. Den Teirling is bij uitstek laagdrempelig en 
niet-behandelend. 

De organisatie is ingebed in een geheel van GGZ-voorzieningen in Brussel waar het een 
noodzakelijke aanvulling biedt wat betreft dagbesteding. De activiteiten zijn ook gericht op 

sociaal-artistieke praktijk en het sociaal-culturele gebeuren in Brussel. 

Wij zijn een kleine structuur. Maximaal 1 à 2 personen per dag. 

 

Je kunt een 'Den Teirling dag' meemaken van opening tot sluiting. Je kunt deelnemen aan 
verschillende activiteiten. 

Aantal plaatsen: 9 
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mei juni juli augustus september 

     

 

Geen voorkeur 
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Vacature kijkstages ‘Bij een ander’ 2018 

Adres Prins Boudewijnstraat 108, 1083 Ganshoren 

 

Wij bieden activiteiten en begeleiding aan volwassenen met : 

 een chronisch, psychotische stoornis 

 een autisme spectrum stoornis 

 een autisme spectrum stoornis, een zeer beperkte autonomie en erkend als "zwaar 

zorgbehoevende" 

Nederlands- en Franstalig 

De gebruikers van het dagcentrum worden 'medewerkers' genoemd omdat zij een actieve rol 
opnemen in activiteiten en samenwerken met de anderen en het team.  Ze engageren zich om 
voldoende aanwezig te zijn en deel te nemen aan de aangeboden activiteiten.  Er is een 
gevarieerd activiteitenprogramma : 

koken - creatieve activiteiten - sport - ontspanning - cultuur en uitstappen. 

   Daarnaast is er individuele begeleiding met aandacht voor de ruimere leefwereld en het 
netwerk.  Dit alles gebeurt in een sfeer van vertrouwen, verantwoordelijkheid, openheid en 

betrokkenheid : "het Dagcentrum - Thuis - gevoel". 

Deelname aan de dagelijkse werking : startvergadering, activiteiten, maaltijdbegeleiding 

Aantal plaatsen: 3 

mei juni juli augustus september 

     

 

In onderling overleg te bepalen 
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Vacature kijkstages ‘Bij een ander’ 2018 

 

Adres Anneessensplein 13, 1000 Brussel 

 

Geïntegreerde wijkwerking met: 

 basiswerking met socioculturele activiteiten door vrijwilligers 

 onthaal en sociale permanentie 

 klusjesdienst (met socio-professionele inschakeling) en uitleendienst 

 vereniging waar armen het woord nemen (politieke groepswerking rond huisvesting en 

wijkontwikkeling) 

 

Stagiair voor het onthaal: mee koken tijdens de onthaalmomenten 

Aantal plaatsen: 2 

 

mei juni juli augustus September 

Ja Ja Ja Ja Ja 

 

Enkel op donderdagvoormiddagen, max. 2 personen tegelijkertijd. 

http://www.kenniscentrumwwz.be/privacy
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Vacature kijkstages ‘Bij een ander’ 2018 

Lokal Dienstencentrum Chambéry  

Adres Chambérystraat 24, 1040 Etterbeek 

 

Het LDC Chambéry organiseert ontmoetingsmogelijkheden, diensten en activiteiten vanuit een 
laagdrempelige infrastructuur. Wij richten ons tot personen, in het bijzonder kwetsbare 
thuiswonenden personen, uit Etterbeek en uit aangrenzende buurten in Elsene. 

Ons doel is hen in staat te stellen zolang mogelijk hun zelfstandigheid in de wijk te behouden en 
hun integratie in de gemeenschap te bevorderen. Een groot aantal vrijwilligers zet zich in voor 
de verscheidene deelactiviteiten zoals het sociaal restaurant, de Sitgym en Qi Gong, het muziek- 
en schijfatelier, het Cybercafé en de informaticalessen, de hobbyclub en het créa-café, en de 
weekenduitstappen. Eveneens brengen vrijwilligers bezoeken aan huis bij bejaarden voor 

praktische- en psychosociale hulp. 

 

Kennismaking met het sociaal restaurant, de vrijwilligerswerking en de activiteiten van het 
Lokaal Dienstencentrum  

Aantal plaatsen: 6 

 

mei juni juli augustus september 

Vanaf 22 mei Ja Ja Ja Ja 
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Vacature kijkstages ‘Bij een ander’ 2018 

Dagcentrum voor volwassenen met een verstandeli jke beperking  

Adres Verdunstraat 521, 1130 Haren 

 

In het dagcentrum werken volwassenen met een verstandelijke beperking op weekdagen tussen 
8u 's ochtends en 16u in ateliers van hun keuze zoals houtatelier, dierenuurtje, ritmehuisje (voor 
mensen met een grotere zorgnood), buurtwerking, muziekatelier, sportatelier, kookatelier, enz. 

 

Een belevingsdag in het dagcentrum, met deelname aan ateliers, begeleiding van koffie- en 
eetmoment. 

Aantal plaatsen: 5 

 

mei juni juli augustus september 

     

 

Naar keuze 

http://www.kenniscentrumwwz.be/privacy
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Vacature kijkstages ‘Bij een ander’ 2018 
De Ark vzw  
woonondersteuning voor volwassenen met een verstandeli jke beperking  

Adres Beemdgrachtstraat 4, 1130 Haren 

 

Beknopte omschrijving werking:  

De Ark biedt in 2 woningen woonbegeleiding aan voor 9 + 4 bewoners met een verstandelijke 
beperking. Overdag gaan de bewoners naar het dagcentrum. In de woonondersteuning ligt het 
accent op begeleiding bij en coaching van vrijetijdsinvulling, hygiëne en verzorging, 
eetmomenten, relaties, huishoudelijke activiteiten enz. 

 

Takenpakket 

Als woonbegeleider, van 15u tot 20u, ondersteuning bieden aan bewoners. 

Aantal plaatsen: 2 

 

Periode waar de kijkstage mag doorgaan 

mei juni juli augustus september 

     
in overleg 
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Vacature kijkstages ‘Bij een ander’ 2018 

 

Adres Louis Wittouckstraat 54, 1020 Beknopte 

 

BWB biedt ambulante begeleiding aan volwassen Brusselaars met een handicap. Onze cliënten 
nemen actief deel aan de maatschappij. We vergroten hun zelfredzaamheid op verschillende 
domeinen zoals administratie, opvoedingsondersteuning, zoektocht naar werk/dagbesteding, 
huishouden, gezondheid,… We overleggen, maar we gaan ook actief samen op stap. We werken 
volgens een doordachte visie en zien onszelf als een dienst met een missie. ‘Krachtig in de Wereld’ is 
ons motto. 
Waarom, hoe en wat doen wij precies? Om deze vragen te beantwoorden, nodigen wij jullie graag uit 
op kijkstage. We introduceren jullie in onze manier van 
werken: community building, methodieken, begeleidingsstijlen, outreach,... 
Daarnaast ontvangen wij ook graag jullie feedback, jullie observaties en jullie kritische opmerkingen: 
hoe verhoudt onze manier van werken zich tot jullie werking? 
 

afhankelijk van de interesses: intake, begeleidingen, manier van ‘teamen’, methodieken, VTO, 
coaching begeleiders, outreach,... 

Aantal plaatsen: 4 

 

mei juni juli augustus September 

     

 

in onderling overleg af te spreken 

http://www.kenniscentrumwwz.be/privacy
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Vacature kijkstages ‘Bij een ander’ 2018 

De Werklijn 

Adres Naaldstraat 23, 1070 Anderlecht 

 

Als partner van Actiris begeleidt De Werklijn de Nederlandstalige (of anders talige) Brusselaars 
met een (vermoeden van) arbeidshandicap naar een aangepaste tewerkstelling. De Werklijn 
helpt hen een trajectplan uit te werken en te realiseren in functie van tewerkstelling, met 
oriëntatie, (voor) opleiding, sollicitatiebegeleiding en nazorg op de werkvloer, in samenwerking 

met externe partners. 

 

Kijkstage bij De Werklijn (Halve dag) 

Aantal plaatsen: 2 

 

mei juni juli augustus september 

     

 

Niet gespecifieerd 

http://www.kenniscentrumwwz.be/privacy
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Vacature kijkstages ‘Bij een ander’ 2018 

activiteitencentrum 

Adres Jean Robiestraat 29, 1060 Sint-Gillis 
Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel 

 

Begeleid vrijwilligerswerk.  Diverse ateliers voor personen met een beperking: semi-industrieel 
atelier, brico-atelier, bakatelier, koozie, sport- en bewegingsatelier, beeldend atelier, 
ambachtelijk atelier, muziekatelier, … 

Meer info: http://vzwdelork.org/werken-en-leren/ 

 

Meedraaien in de atelierwerking, een ganse dag 

Aantal plaatsen: 3 

 

mei juni juli augustus september 

     

 

Geen 

http://www.kenniscentrumwwz.be/privacy
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Vacature kijkstages ‘Bij een ander’ 2018 

Groepsappartementen Bronstraat 

Adres Bronstraat 83, 1060 Sint-Gillis 

 

Begeleiding van mensen met een beperking in hun woonsituatie en in hun dagelijks leven. 

Meer info: http://vzwdelork.org/begeleid-wonen/ 

 

Meedraaien in het woonbegeleidingsteam: een vroege dienst of een late dienst. 

Aantal plaatsen: 3 

 

mei juni juli augustus september 

     

 

Geen 

http://www.kenniscentrumwwz.be/privacy
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Vacature kijkstages ‘Bij een ander’ 2018 

Groepswoning en Samenhuizen 

Adres Jean Robiestraat 71, 1060 Sint-Gillis 
Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel 
Begijnenstraat 65, 1080 Molenbeek 

 

Begeleiding van mensen met een beperking in hun woonsituatie en in hun dagelijks leven. 

Meer info: http://vzwdelork.org/begeleid-wonen/ 

 

Meedraaien in het woonbegeleidingsteam: een vroege dienst of een late dienst. 

Aantal plaatsen: 3 

 

mei juni juli augustus september 

     

 

Geen 

http://www.kenniscentrumwwz.be/privacy
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Vacature kijkstages ‘Bij een ander’ 2018 

vrije tijdsorganisatie 

Adres Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel 

 

Organiseren van vrijetijdsactiviteiten, weekends, vakanties en vrijetijdstrajecten voor mensen 
met een beperking. 

Meer info: http://vzwdelork.org/vrije-tijd/ 

 

Mee begeleiden van een vrijetijdsactiviteit. 

Aantal plaatsen: 3 

 

mei juni juli augustus september 

     

 

Geen 

http://www.kenniscentrumwwz.be/privacy
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Vacature kijkstages ‘Bij een ander’ 2018 

technische dienst 

Adres Alsembergsesteenweg 11, 1060 Sint-Gillis 

 

Herstellingen uitvoeren, vervoer van cliënten van en naar ateliers, diverse hand-en-
spandiensten verrichten 

 

Meedraaien bij de technische dienst  

Aantal plaatsen: 3 

 

mei juni juli augustus september 

     

 

Geen Voorkeur 

http://www.kenniscentrumwwz.be/privacy
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Vacature kijkstages ‘Bij een ander’ 2018 

Beschermd Wonen 

Adres Naaldstraat 23, 1070 Anderlecht 

 

Beschermd wonen biedt ambulante en mobiele begeleiding (individueel) aan volwassenen met 
een verstandelijke beperking die zelfstandig wonen.  

We geven ondersteuning bij onder andere het runnen van het huishouden, de zoektocht naar 

werk en activiteiten, hulp bij het ordenen van de administratie, het zoeken naar een woning, de 
opvoeding van de kinderen,… 

 

een dag of halve dag meelopen met begeleiding 

Aantal plaatsen: 5 

 

mei juni juli augustus september 

Neen Ja Ja Ja Ja 

 

http://www.kenniscentrumwwz.be/privacy
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Vacature kijkstages ‘Bij een ander’ 2018 

De Rijtak 

Adres Burgersstraat 2, 1070 Anderlecht 

 

De Rijtak is een huis waar een tiental kinderen en jongeren verblijven met een licht mentale 
beperking en/of emotionele problemen en/of gedragsproblemen. 

Overdag gaan de jongeren naar school. Buiten schooltijd is er permanent begeleiding aanwezig 

en zetten we sterk in op persoonlijke ontwikkeling en groei van elk kind. Elke contextsituatie 
wordt individueel bekeken waarbij sommige jongeren in de weekend en vakanties volledig naar 
huis gaan, anderen enkel op dagbezoek gaan, anderen afwisselen,… 

 

Meedraaien met een avondshift (van 15 tot 21 uur) in de week 

Aantal plaatsen: 5 

 

mei juni juli augustus September 

Ja Ja Neen Neen Ja 

 

Niet in vakantieperiodes 
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Vacature kijkstages ‘Bij een ander’ 2018 

Ter Linde Anderlecht 

Adres Bergensesteenweg 646, 1070 Anderlecht 

 

Ter Linde Anderlecht is een rijhuis waar 6 volwassenen met een (verstandelijke) beperking 
wonen. Ze hebben elk hun eigen appartement of studio maar kunnen ook gebruik maken van 
een gemeenschappelijke living, keuken en tuin. Dit maakt dat bewoners naast hun individuele 
ondersteuning ook kunnen genieten van het groepsgebeuren. Bewoners krijgen ondersteuning 

op vlak van wonen, werken, vrije tijd, relaties, financiën, administratie, … Er is 24u/24u en 7 
dagen op 7 begeleiding beschikbaar, maar niet altijd aanwezig. 

 

Meedraaien met een avondshift van 16u30 tot 21u. 

Aantal plaatsen: 5 

 

mei juni juli augustus september 

Neen Ja Ja Ja Ja 
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Vacature kijkstages ‘Bij een ander’ 2018 

Project Begijnenpassage 

Adres Begijnenstraat 54, 1080 Sint Jans Molenbeek 

 

De Begijnenpassage is een nieuw en integraal concept dat de realisatie van een 
buurtzorgnetwerk ambieert. De Begijnenpassage is de verzamelnaam voor het geheel van 
wonen met zorg voor verenigingen en buurtbewoners. Het project wil enerzijds een Einde mei 
opent het Begijnenhuis dat een ontmoetingsplek wil zijn voor de buurt, een ankerpunt voor 

buurtgerichte zorg en de gangmaker voor een zorgzame wijk. 

 

Project medewerker - gangmaker voor een zorgzame wijk 

Aantal plaatsen: 2 

 

mei juni juli augustus september 

Neen Vanaf 15   Tot 15 
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Vacature kijkstages ‘Bij een ander’ 2018 

Begeleid Werken 

Adres Gasthuisstraat 100, 1760 Roosdaal 

 

Begeleid Werken is een coaching voor personen met een (arbeids)beperking die graag in een 
gewone werkomgeving onbezoldigd enkele uren aan het werk gaan. 

We vertrekken vanuit de droomjob en zoeken naar een werkplek, zo dicht mogelijk waar de 

begeleid werker woont,  waar enkele taken of deeltaken kunnen gedaan worden. De coaching is 
onbeperkt in tijd. 

De voorstelling kan in het Brusselse doorgaan!!! 

 

Gezien de werkposten derden zijn is het moeilijk om op de werkpost zelf langs te lopen. Wij 
geven een collectieve voorstelling. 

Aantal plaatsen: 8 

 

mei juni juli augustus september 

Neen Neen Ja Ja Ja 
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Vacature kijkstages ‘Bij een ander’ 2018 

De Stroom - cluster Brussel - Leefgroep De Pioen 

Adres Begijnenstraat 54, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 

 

De Pioen is een leefgroep die woonondersteuning biedt aan volwassenen met een ernstige 
meervoudige beperking. We bieden zorg op maat aan, we houden rekening met ieders 
levensritme en noden. We proberen een huiselijk en warme sfeer te creëren waar er ruimte is 
voor rust en ontspanning. We zetten in op ontmoeting en contact. Als begeleider ben je de 
"vertaler-tolk" van de signalen en non-verbale taal die onze cliënten spreken. We zoeken steeds 

naar aangepaste activiteiten via basale stimulatie zoals snoezelen, verwenbad, wandelen, 
luchtkussen, touch and sound, ... 

 

Begeleider - basale activiteiten 

Aantal plaatsen: 2 
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Neen Vanaf 15   Tot 15 
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Vacature kijkstages ‘Bij een ander’ 2018 

Puerto 

Adres Varkensmarkt 23, 1000 Brussel 

 

Dienst begeleid wonen voor thuislozen, zorgwonen en housing first 

 

Meelopen met een hulpverlener (permanentie, huisbezoek, 

gesprek, mee naar andere diensten,...) 

Aantal plaatsen: 4 

 

mei juni juli augustus september 

ja ja ja ja ja 
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Vacature kijkstages ‘Bij een ander’ 2018 

De Schutting 

Adres Ninoofse plein 10, 1000 Brussel 

 

Begeleid wonen voor thuislozen. 

 

mee -kijken bij een begeleiding  ( praktisch, adm, presentie....) 

Aantal plaatsen: 2 

 

mei juni juli augustus september 

Ja Ja neen neen Ja 
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