
 

Vacature 

 

INTEGRALE BEGELEIDER BIJZONDERE JEUGDZORG(M/V)  

AMBULANTE JEUGDHULP ROESELARE, AFDELING HET FREEM 

VZW ONZE KINDEREN  

vzw Onze Kinderen is een organisatie bijzondere jeugdzorg, met een divers begeleidingsaanbod. De 
hulpverlening komt tegemoet aan de noden van minderjarigen en hun ouders, die zich in een 

verontrustende leefsituatie bevinden.  Met een team van 130 medewerkers staan we in voor de 
ondersteuning van 186 kinderen, jongeren en hun gezin. 

 

Functieomschrijving: 

Het Freem biedt intensieve begeleiding aan 14 gezinnen, met plaats voor 10 kinderen en jongeren  

(3-18 jaar) in de leefgroep. We werken met gezinnen waarvan de kinderen tijdelijk niet volledig thuis 

kunnen zijn. Het begeleidingstraject is erop gericht om de gezinnen te versterken zodoende dat zij de 

regie opnieuw zelf in handen kunnen nemen. We bieden ondersteuning op maat, volgens hun 

mogelijkheden en hun noden, en we betrekken de context maximaal in alle aspecten van de 

begeleiding.  

 

Voor de versterking van ons team zijn we op dit moment op zoek naar een integrale begeleider. 

Hij/zij is actief op alle terreinen van de werking  (leefgroepswerking, individuele begeleiding van 

kinderen en jongeren en contextbegeleiding van gezinnen) en draagt, samen met het team, 

verantwoordelijkheid voor de hele werking. Hij/zij gaat graag met kinderen en jongeren aan de slag 

in een residentiële setting en is geboeid door het werken in en met de context. 

 

 

Jij bent: 

- Een enthousiaste, creatieve, stressbestendige, kritische begeleider die humor hanteert en 

kan relativeren 

- Een teamspeler die zelfstandig kan werken en verantwoordelijkheid opneemt 

- Open ten aanzien van cliënten, collega’s en de organisatie en ten aanzien van je eigen 

functioneren 

- Ervaren binnen de bijzondere jeugdzorg en in contextbegeleiding (minimum 2 jaar) en 

vertrouwd met de leefwereld van de doelgroep  

- Een bachelor of master in een menswetenschappelijke richting  



- Bereid om te werken in een volcontinu systeem met inbegrip van weekend- en avondwerk, 

nachten en feestdagen en je beschikt over een rijbewijs B 

 

 

Wij bieden: 

- Een gevarieerde en uitdagende job in een dynamische werkomgeving 

- Een 4/5de tewerkstelling van onbepaalde duur 

- Verloning volgens barema van de sector 

- Ondersteuning op maat  

 

 

Solliciteren:  

Stuur je motivatie en CV vóór 22/03/2020 naar jobs@vzw-ok.be of op adres vzw Onze Kinderen, 

Blinde-Rodenbachstraat 23, 8800 Roeselare t.a.v. directeur hulpverlening mevr. Betsy Van Liefde 

 

Meer informatie:  

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevr. Griet Vynckier, coördinator Ambulante Jeugdhulp 

Roeselare (griet.vynckier@vzw-ok.be of 051 22 21 44) 

 

 

Aanvang tewerkstelling: 

Ten laatste 20 april 2020 
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