
ZORGONDERNEMEN IN EEN VILLAVIP 

VillaVip Vlaanderen zoekt naar enthousiaste zorgkoppels/zorgondernemers die de zorg voor
personen met een beperking in Vlaanderen mee vooruit willen helpen in een steeds veranderend

zorglandschap. 

EEN ECHTE THUIS 

Het zorgkoppel

Als zorgondernemer verhuist u naar een VillaVip woning, een
hedendaagse nieuwbouwwoning op wandelafstand van het centrum van
de gemeente of stad, waar u gaat samenwonen met 10 volwassenen met
een beperking. Zelf beschikt u over een privéwoning die aansluit bij het
woongedeelte van uw bewoners. 

Als koppel leiden jullie de VillaVip woning gezamenlijk. U bent
verantwoordelijk voor de organisatie van de woning, het samenstellen
en leiden van een team van vaste medewerkers en het bieden van een
persoonlijke en warme ondersteuning aan de bewoners. Naast een hart
hebben voor personen met een beperking moet minstens één helft van
het zorgkoppel ervaring hebben in de zorg of ondersteuning voor
personen met specifieke noden. Beiden moet u mee in het VillaVp
verhaal stappen. De huidige zorgkoppels zijn mensen die beschikken
over sterke communicatieve en sociale vaardigheden, ondernemingszin
en flexibiliteit.

Een VillaVip woning is in de eerste plaats
een gezellige thuis. De inrichting, het
dagelijks leven, de manier van omgang
met elkaar, alles is huiselijk en
ongedwongen. De kleinschaligheid is de
troef van elke woning. Vertrouwde en
vaste gezichten en direct communicatie
zorgen ervoor dat de ondersteuning een
stuk eenvoudiger verloopt.

VILLAVIP 
VLAANDEREN 
Voorafgaand de opening en doorheen
het groeien van uw VillaVip woning kan
u steeds rekenen op de ondersteuning
van de overkoepelende organisatie
VillaVip Vlaanderen. Naast het opleiden
en begeleiden van de zorgkoppels zullen
zij u ook ondersteuning in de algemene
werking van de woning en de opvolging
van de ondersteuning. Samen bouwen
jullie mee aan dit uniek verhaal.

Is zorgondernemen in de zorg iets voor u? Neem dan gerust contact
met ons op. We kijken ernaar uit om u te ontmoeten tijdens een

persoonlijk gesprek of één van onze infomomenten.

Contact 
info@villavip.be 
0472/69.35.45 
www.villavip.be

Marijke, zorgkoppel van VillaVip Herzele, met haar bewoners.


