
 

  

Vacature 

Afdeling Rafik van vzw Onze Kinderen (organisatie in de jeugdhulp) is op zoek 
naar een 

CONTEXTBEGELEIDER (M/V/X)  
Tijdelijk contract 0,75 FTE 

 
 

Omschrijving van de werkplek 
vzw Onze Kinderen is een organisatie in de jeugdhulp, 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 ambulant/mobiel begeleiden van kinderen en jongeren en hun gezin/context 
- doelgroep 14-18j : jongeren uit de gemeenschapsinstelling De Zande waarbij 
trajecthulpverlening het uitgangspunt is 
- doelgroep 0-18j : rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding 

 actief aanwezig zijn in gezinscontacten of context 

 mobiele trajecten in de context ontwikkelen en ondersteunen 

 organiseren van en/of deelnemen aan één of meerdaagse ervaringsgerichte trajecten 
met een jongere 

 opstellen van handelingsplan, evolutieverslagen en andere verslaggeving 
 

Wij bieden:  

 een tijdelijk contract: onmiddellijke indiensttreding, vermoedelijk tot eind augustus 
2021  

 een deeltijdse betrekking (28,5/38)  

 verloning volgens de barema's van PC 319.01 met overname van relevante 
anciënniteit 

 een vergoeding voor woon-werkverkeer  

 glijdende uren in een flexibel uurrooster 

 gevarieerd werk 

 groeikansen binnen een stimulerende werkomgeving, gekenmerkt door overleg en 
teamwerking 



Wij verwachten:  

 een diploma van bachelor of master in een menswetenschappelijke richting 

 ervaring in contextbegeleiding en opleiding in systeemtheoretisch en/of contextuele 
denken is een meerwaarde 

 kennis van ervaringsleren 

 een positieve en enthousiaste ingesteldheid  

 contactvaardig en communicatief zijn (zowel mondeling als schriftelijk)   

 probleemoplossend vermogen en flexibiliteit 

 zin voor initiatief en verantwoordelijkheid 

 zin voor humor en relativering  

 stressbestendigheid 

 deelname aan intervisie, overleg of supervisie 

 bereidheid tot avondwerk 

 rijbewijs B + beschikken over een auto 
 
Solliciteren  
Stuur je motivatie en CV vóór 8 februari 2021 naar jobs@vzw-ok.be t.a.v Betsy Van Liefde 
(directeur hulpverlening) of vzw Onze Kinderen, Blinde-Rodenbachstraat 23, 8800 Roeselare.  
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kun je terecht bij Nele Boeve, coördinator (nele.boeve@vzw-ok.be, 
051 / 22 21 44) of Frank Herpelinck, stafmedewerker (frank.herpelinck@vzw-ok.be,            
051 / 22 21 44). 
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