
Welkom 

infosessie 

#kiesvoor

#kiesvoordezorg

#kiesvoorkinderopvang

#kiesvoorpersoonsbegeleider



Werken in de social 

profitsector

= werken met en voor MENSEN

die nood hebben aan begeleiding, hulp 

of (medische) zorg



Waarom
werken in 
de social 
profitsector
?



Werken in de social 

profitsector

• Verschillende mogelijkheden: deeltijdse/voltijdse 
tewerkstelling -> flexibiliteit werk/gezin

• In meeste organisaties: onregelmatige 
uren/ploegsysteem

• Variërende job / menselijk contact

• Mogelijkheid om in verschillende settings te werken

• Doorgroeimogelijkheden naar andere functies, 
leidinggevende functies

• Mogelijkheden tot bijscholing: inhoudelijke 
referentiepersonen in organisaties 

• Je werkt voornamelijk in teams, maar kan ook 
zelfstandig werken

• In een aantal settings moet je beschikken over een 
attest van goed gedrag en zeden. 



Even inzoomen op 

een aantal 

knelpuntberoepen

Gegradueerd (of HBO5-) verpleegkundige

Bachelor verpleegkundige
Verpleegkundige

Verzorgende

Zorgkundige
Zorgkundige

Persoonsbegeleider (Se-N-Se)

Orthopedagogisch begeleider (Graduaat)

Orthopedagoog (bachelor)

Opvoeder/Begeleider

Kinderbegeleider schoolgaande kinderen

Kinderbegeleiders baby’s en peuters
Kinderbegeleider



Competenties en waarden



Er zijn 3 projecten waarmee je met een loon kan 

studeren voor een beroep in de social profit. 

Zorgkundige                                            → #kiesvoordezorg 

Kinderbegeleider baby’s en peuters   → #kiesvoorkinderopvang 

Persoonsbegeleider/opvoerder           → #kiesvoorpersoonsbegeleider



Zorgkundige
Met welke doelgroep werk je? 

Zorgbehoevende mensen; zieken, ouderen etc. 

Wat zijn je taken? 

✓ Hulp bij aankleden
✓ Wassen van patiënten
✓ Hulp bij maaltijden 
✓ Vervoeren van patiënten
✓ Patiënten observeren en rapporteren van problemen 
✓ 23 verpleegkundige taken uitvoeren onder toezicht van een 

verpleegkundige: vb helpen bij innemen medicatie en wondzorg 

Wat zijn je talenten? 

✓ Oplettend 
✓ Sociaal
✓ Goede vertrouwensband opbouwen 
✓ Goed in organiseren 

Sectoren waarin je kan werken? 

✓Ziekenhuizen
✓Woonzorgcentra
✓Thuisverpleging
✓Geestelijke gezondheidszorg
✓…



Kinderbegeleider

 Met welke doelgroep werk je? 
✓ Baby’s en peuters: 0 tot 3 jaar: begeleider in de kinderopvang
✓ Kleuters en lagere school kinderen: 3 tot 12 jaar: begeleider in de 

buitenschoolse kinderopvang 

 Wat zijn je taken? 
✓ Je organiseert activiteiten voor kinderen: zingen, knutselen, verhalen 

vertellen, spelletjes spelen
✓ Je ververst pampers of helpt kinderen bij het toilet
✓ Je geeft de kinderen eten of helpt hen bij de maaltijd
✓ Je zorgt ervoor dat de omgeving veilig is voor het kind
✓ Je merkt op als het kind ziek is en biedt de juiste zorg
✓ Je vertelt ouders wat er tijdens de dag is gebeurd. 
✓ Je bemiddelt in ruzies en ondersteunt kinderen bij het schoolwerk

 Waar werk je? 
✓ Als je in de buitenschoolse kinderopvang werkt heb je onderbroken 

diensten vaak in een deeltijds contract. Je werkt in de ochtend tot school 
start en na de schooluren. Ook op woensdagnamiddag en in de 
vakanties moet je werken. 

✓ Je kan ook bij je thuis werken als onthaalouder. 

Meer info: https://www.werkmetmensen.be/beroep/kinderbegeleider
Kwalificatiebewijs: 
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/leren-en-
werken/kwalificatievereisten-en-opleiding

https://www.werkmetmensen.be/beroep/kinderbegeleider
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/leren-en-werken/kwalificatievereisten-en-opleiding


Opvoeder/persoonsbegeleider

 Met welke doelgroep werk je? 

✓ Personen met een handicap

✓ Kinderen & Jongeren 

 Wat zijn je taken? 

✓ Hulp bij het dagelijks leven : aankleden, wassen, persoonlijke hygiëne of 

kinderen/jongeren aanleren zelfstandig zaken te doen.

✓ Koken met de bewoners.

✓ Dagdagelijkse activiteiten met de bewoners doen: spelletjes, boodschappen doen, tv 

kijken etc.

✓ Begeleiden bij huiswerk (jongeren).

✓ Vertrouwensband opbouwen 

✓ Contacten met ouders, school etc. 

✓ Administratieve taken 

 Waar werk je? 

✓ Begeleidingstehuizen voor kinderen, gesloten centra voor jongeren, tehuizen voor 

gehandicapten, tehuizen voor mensen met verslavingsproblematiek, tehuizen voor 

daklozen etc. 

Meer informatie: https://www.werkmetmensen.be/beroep/opvoederbegeleider

https://www.werkmetmensen.be/beroep/opvoederbegeleider


#kiesvoordezorg: opleiding tot zorgkundige

#kiesvoorkinderopvang: opleiding tot begeleider 
kinderopvang baby’s en peuters 

#persoonsbegeleiding: opleiding tot 
persoonsbegeider. 

#kiesvoor projecten geven je de kans om je huidige werkgever te verlaten en al te starten bij 

een werkgever zonder diploma. Ipv van te werken wordt je echter opgeleid. 


