
 
BCPA vakantiewerk:  
begeleiders/begeleidsters voor personen met autisme 
 
Het Begeleidingscentrum voor personen met autisme (BCPA) is een vergunde zorgaanbieder, erkend door 
het VAPH, die ondersteuning aanbiedt aan mensen met een beperking en autisme. BCPA is hierin 
gespecialiseerd en doet dit vanuit een eigen specifieke visie. BCPA zet vooral in op een zo ver mogelijke 
integratie van mensen met autisme in de maatschappij. 

Het Begeleidingscentrum met zijn begeleiders vormt de context waarbinnen cliënten met autisme kunnen 
groeien in een aangepast kader op maat waarbij bewust gekozen wordt voor kleinschalige afdelingen. Dit 
alles met respect voor cliënten, familie, omgeving en begeleiders. 

Bij het begeleidingscentrum kan men in het Mechelse terecht voor woon- en dagondersteuning en 
individuele begeleiding. De cliënt kan kiezen uit een grote variatie aan dagactiviteiten. 

Het Begeleidingscentrum bood in 2017 ondersteuning aan 165 cliënten. BCPA kan rekenen op de 
geëngageerde inzet van 44 medewerkers en een 10-tal vrijwilligers. Zelfstandig werken, samenwerken in 
team, reflecteren en respectvol handelen vormen onze kernwaarden. 

Sinds de invoering van de persoonsvolgende financiering in 2017 werkt het Begeleidingscentrum in een 
“vermarkte” omgeving. De inkomsten van de organisatie komen rechtstreeks van de cliënten. Voldoende 
instroom hebben en een innovatieve werking uitbouwen, is belangrijk voor de toekomst van de organisatie. 

Momenteel zijn wij op zoek naar: 

 

Begeleiders en begeleidsters als vakantiewerk 
 

Functieomschrijving 

• Je werkt mee aan het welzijn van mensen met autisme door een cliëntgerichte begeleiding en verzorging. 

• Je biedt emotionele ondersteuning aan volwassenen met autisme en hun familie met respect voor ieders 
eigenheid. 

• Je bezorgt onze cliënten een gezonde balans van structuur en uitdaging. 

 

Profiel 

• Je hebt een hart voor mensen met autisme. Je hebt kennis en affiniteit met deze boeiende handicap én 
de vaardigheid om jouw begeleidingsstijl hierop aan te passen. 

• Je beschikt over de nodige autonomie en het vermogen om problemen op te lossen op een natuurlijke en 
creatieve manier met respect voor onze organisatie en haar cliënten. 

• Je bent teamgericht, waardoor elke collega zich door jou gerespecteerd voelt in zijn of haar eigenheid. 

• Je beschikt bovenal over de beschikbaarheid om te werken in een flexibel uurrooster (dag-avond-
weekend). De avondshift loopt tot 22u. 



 

Jobgerelateerde competenties 

• De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij 
conflicten of incidenten  

• Hulp- of ontwikkelingsactiviteiten aan de persoon met een zorgbehoefte voorstellen De wijze van 
uitvoering en begeleiding bepalen  

• Specifieke doelgroep: Sociaal-emotionele moeilijkheden  

 

Persoonsgebonden competenties 

• Zelfstandig werken 

• Contactvaardig zijn 

• Regels en afspraken nakomen 

• Klantgerichtheid 

• Resultaatgerichtheid 

• Omgaan met stress 

• Samenwerken als hecht team 

 

Aanbod 

Je zal aangenaam verrast zijn door: 

• de ruimte die je krijgt om initiatief te nemen, invloed uit te oefenen en je job in te vullen volgens jouw 
persoonlijkheid en talenten, 

• de middelen en de infrastructuur die ter beschikking staan om het onze cliënten naar hun zin te maken. 

 

Plaats en datum tewerkstelling 

Begeleidingscentrum voor personen met autisme  
Leuvensesteenweg 212 2800 MECHELEN  

Datum: tussen 15 juni en 15 september (onderling te bepalen) 

 

Waar en hoe solliciteren? 

Via e-mail: sollicitaties@begeleidingscentrum-autisme.be  

Contact: Bart Van Baekel  

Solliciteren met CV  
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