
 

 

 

vzw Den Diepen Boomgaard 
Vacature medewerker sociale dienst 

 
Den Diepen Boomgaard  is een maatwerkbedrijf actief in de Sociale Economie en heeft als doel het 
tewerkstellen van kwetsbare medewerkers op de arbeidsmarkt.  We zijn een biologisch bedrijf waar 
mensen kunnen groeien en bloeien. We zijn vandaag reeds een succesvolle onderneming actief in bio 
pluktuinen,  biowinkel en biokeuken, groenploeg, smaakbeleving en zoveel meer.  We zijn actief in 
Grimbergen, Brussel en de omliggende gemeenten (Noordrand). 
 
Voel jij je als een vis in het water in een mensgerichte en stimulerende omgeving? Hou je van 
uitdagingen en heb je zin  om samen met de andere coaches te bouwen aan de toekomst van onze  
doelgroepmedewerkers? Werk je graag te midden van de natuur?  
 
Als medewerker sociale dienst zorg je niet alleen voor het uitstippelen van het arbeidstraject en de 
sociale ondersteuning van onze medewerkers, maar bouw je mee aan de toekomst van onze 
medewerkers én de organisatie.  
 
 

 
 

Functieomschrijving 
 

 Je werkt als medewerker sociale dienst binnen ons maatwerkbedrijf in een klein team. Naast 
het ondersteunen van onze doelgroep op zowel werk- als privévlak sta je in voor de 
trajectbegeleiding naar professionele re-integratie van onze arbeiders. 

 Samen met hen en de afdelingsverantwoordelijke stippel je van bij het begin van hun 
tewerkstelling een arbeidstraject uit met werkpunten en leerdoelen, gericht op doorstroom. 
Op regelmatige basis worden deze geëvalueerd en/of eventueel bijgestuurd. Je houdt 
evaluatiegesprekken en maakt hier verslaggeving van op. Ook het opmaken en opvolgen van 
de POP’s behoren tot jouw bevoegdheid. 

 Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken en implementeren van processen die het 
functioneren van de medewerkers maximaal ten goede komt en dit in nauw overleg met de 
afdelingsverantwoordelijke en de directie. Op die manier zetten we maximaal in op 
doorstroom naar het regulier circuit of interne doorstroom.  In functie van jouw bevindingen 
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en in overleg met het team en de directie stel je een VTO-plan op voor de 
doelgroepmedewerkers. 

 Je bent in staat een vertrouwensrelatie met onze doelgroepmedewerkers op te bouwen en 
hen te ondersteunen bij sociale en emotionele problemen. Als eerstelijns-hulpverlener kan je 
hen doorverwijzen naar externe hulpverleners en helpt hen zo hun extern netwerk uit te 
breiden. 

 Je staat in voor het verwerken van basis HR-gegevens o.a. in de online applicatie van het 
sociaal secretariaat. 

 
Profiel 

 Je beschikt over een bachelor diploma maatschappelijk werk (bij voorkeur 

personeelswerk) 

 Je hebt minimaal 2 jaar ervaring binnen de sector 

 Je hebt ervaring in het ontwikkelen en begeleiden van processen 

 Je beschikt over de nodige competenties voor individuele coaching en hebt een 

uitgebreide kennis van de sociale kaart. 

 Je kunt zelfstandig handelen en hebt de nodige aandacht voor goede communicatie met 

het team. 

 Je bouwt- en onderhoudt partnerschappen op met het lokale netwerk 

 Je bent herstelgericht en gelooft in de krachten en talenten van mensen. 

 Je bent oplossingsgericht in jouw aanpak. 

 Je bent betrokken bij de organisatie, ondersteunt onze missie en draagt bij tot het 

positieve imago. 

 Je bent bereid tot bijscholing en het ontwikkelen van je professionaliteit. 

 Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen 

 
Aanbod 
 

 Deeltijdse tewerkstelling: te starten met  0.7VTE ( uitbreiding op termijn is mogelijk) 

 Verloning volgens barema PC 327 – categorie 3 

 Relevante anciënniteit wordt overgenomen  

 Maaltijd- en ecocheques  

 Hospitalisatieverzekering 
 

 
Den Diepen Boomgaard is veel meer dan een inspirerende werkplek voor jezelf! Het is een plek waar 
iedereen het verschil maakt en mee bouwt aan een mooiere maatschappij waar je heel veel 
terugkrijgt van onze klanten, medewerkers en hun familie. Er is een heel collegiale sfeer met een 
goede werk-privé balans: veel autonomie en regelmogelijkheden, sluiting tussen kerst en nieuwjaar, 
een unieke werkplek … 
 

Enthousiast? Zin om mee te bouwen aan ons groei en bloeiverhaal? 
Stuur je cv en motivatiebrief voor 15/12/2022 naar sara@diepenboomgaard.be of bel of mail gerust 
voor meer info naar Sara Heyvaert, alg. directeur op 02/270.00.35  of sara@diepenboomgaard.be 
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