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Voor de functie van begeleider bakkerij  
  
De Wroeter activiteitenboerderij combineert zinvolle arbeid voor mensen met een beperking, met 
de productie en verkoop van zelfgemaakte, ambachtelijke producten. We bieden dagondersteuning 
in groep, begeleid werken en individuele ondersteuning aan mensen met een fysieke, verstandelijke 
en sociale beperking. We streven eigenheid en authenticiteit na bij De Wroeter, iedereen kan en 
mag zichzelf zijn en wordt door anderen aanvaard en erkend. We willen dat de deelnemers zich op 
hun eigen manier kunnen ontplooien en groeien door zinvolle arbeid te verrichten in een warme 
groep. Als begeleider stellen we de groei van de deelnemers voorop en verkennen we samen met 
hen de mogelijkheden hiervoor. 
 
Het   resultaat   van   onze   Wroetende   handen   is   een   gezond, kwaliteitsvol en duurzaam 
productaanbod. We maken alles zelf met ingrediënten uit lokale en eerlijke handel of met 
zelfgeteelde grondstoffen. Want door een Wroeter gemaakt, dat smaakt! 
 
De rode draad in alles wat we doen, is onze aandacht voor mens, milieu en maatschappij. Bij De 
Wroeter gaan we voluit voor het vruchtbare ‘wij’-gevoel met verbondenheid voorop. Wij gaan voor 
diepe connecties met de deelnemers en partners met als gevolg duurzame langdurige relaties. Onze 
mensen en hun zinvolle arbeid, vormen de basis. Onze zorg voor zelfontplooiing en ondersteuning 
zijn de voedingsstoffen. Onze zelfgemaakte, ambachtelijke producten met een hart zijn de oogst. 
En onze zinderende samenwerkingen en duurzame initiatieven zorgen voor de kruisbestuiving. 

 
Om van de zelfgeteelde grondstoffen lekkernijen in de bakkerij te maken, zijn we op zoek naar een 
nieuwe begeleider voor de bakkerij die parttime samen met zijn/ haar collega’s de deelnemers 
begeleidt. De deelnemers zijn mensen met een verstandelijke of sociale beperking. Naast de 
begeleiding zal jij samen met de deelnemers mee wroeten in de bakkerij. Heb jij een passie voor 
werken in een bakkerij en een passie voor de deelnemers? Lees dan zeker verder! 
 

Benieuwd wat je zal doen?  
Als begeleider zal je op twee domeinen tewerkgesteld worden het operationele domein en het 
begeleidingsdomein.  

  
- Operationeel  

o Samen met de deelnemers zorg jij dagelijks voor verse broden, hierbij begeleid jij 
het volledige van degen maken, kneden, bakken tot inpakken 

o Het lekkere assortiment van koekjes hou jij op peil door regelmatig extra koekjes te 
maken, ook hier neem jij het volledige proces in handen 

o Wanneer nodig sta jij in voor het gebak en patisserie 
o Je zorgt elke dag voor een nette en propere bakkerij 
o Het onderhoud van de toestellen in de bakkerij vallen ook onder jouw 

verantwoordelijkheden 
o Jij beheert mee de stock van onze grondstoffen en zorgt ervoor dat alles tijdig 

besteld wordt en correct aangeleverd 
 

- Begeleiden 
o Samen met je collega’s ondersteun je de bakkerij  
o De begeleiding van 6 à 8 deelnemers neem jij voor jouw rekening 
o Je participeert in de brede teamwerking van De Wroeter Activiteitenboerderij 
o Samen met de pedagogisch verantwoordelijke, de verantwoordelijke voor de 

bakkerij en je andere collega’s zorg jij voor een goede organisatie van de bakkerij  



o Je stimuleert de deelnemers om te groeien en voor hun eigenheid uit te komen 
o Je staat mee in voor de administratie, planning en coördinatie van de bakkerij 

  

  
Ben jij de nieuwe Wroeter die wij zoeken? 

  
- Iemand met (praktijk) ervaring en (technische) kennis van bakken. 

- Belangrijk is dat je beschikt over de motivatie en de nodige sociale vaardigheden om de 
deelnemers te begeleiden en uit te dagen zichzelf te zijn 

- Het is niet altijd even gemakkelijk om te werken bij De Wroeter, dankzij jouw 
doorzettingsvermogen en kritische blik blijven we samen vooruitgaan en verlies je de focus 
niet 

- De recepten van een bakkerij hebben voor jou geen geheimen 
- De basisvaardigheden om met een PC om te gaan bezit je ook 
- Doordat je mee instaat voor het vervoer van de deelnemers moet je ook over een rijbewijs 

B beschikken 

  
Wat zal je krijgen:  
  

- Een contract van onbepaalde duur van 19u per week (2,5 dagen). De hoeveelheid uren zijn 
bespreekbaar. 

- Een aangename, collegiale werksfeer binnen een dynamische teamwerking  

- Loon volgens barema’s PC 319.01 
- Onkosten woon-werkverkeer  

- Werkuren op weekdagen tussen 8u30 en 17u. Avond- en weekendwerk komen sporadisch 

voor.  
 

Heb jij zin om een Wroeter te worden? Stuur dan je schriftelijke sollicitatie met CV voor 
01/11/2022 digitaal door naar Bram Vanderzande: bram.vanderzande@dewroeterab.be  
 
Wil je graag nog meer informatie over ons? Dan kan onze website je een overzicht geven van onze 
projecten:  www.dewroeter.be    

 

Met opmerkingen [ALV1]: Is dit nodig voor de bakkerij? 

http://www.dewroeter.be/

