
 
Vzw Onze Kinderen is een organisatie in de 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 meer dan 130 medewerkers staan we in voor 
de ondersteuning van 186 kinderen, jongeren en hun gezin. 

 
 

Voor de verdere uitbouw van onze omkadering zijn wij op zoek naar een gedreven 

Stafmedewerker hulpverlening (m/v/x) 

 

Functie Als stafmedewerker sta je borg voor de kwaliteit van onze hulpverlening, middels het  

inhoudelijk en procesmatig opvolgen van teams en teamleden. Je werkt daarbij nauw 

samen met de coördinator van de afdeling(en). 

Je ondersteunt medewerkers in het vertalen van het hulpverleningsprofiel van de  

afdeling in het concrete begeleidingswerk. Je bouwt een gestructureerde vorm van 

coaching uit met de betrokken teamleden, aangepast aan hun individuele noden.  

Bijhorende administratieve taken volg je kwalitatief op. 

Samen met de collega’s stafmedewerkers & coördinatoren neem je een adviserende 

rol op in het beleid van de organisatie. 

Profiel  Je beschikt over een Master of HOBU diploma Menswetenschappen, met minimaal vijf 

jaar relevante ervaring in een begeleidende en/of coachende functie. Een bijkomende 

verdiepende opleiding en een klinische kijk strekken tot aanbeveling. 

Je bent een intersectorale denker, een bruggenbouwer, iemand met een gedegen  

kennis van het hulpverleningsnetwerk in Midden en/of Zuid West-Vlaanderen.  

Je bent energiek en getuigt van een positieve kijk, waardoor je mensen kan enthousi-

asmeren en laten groeien. Omgaan met weerstanden maakt voor jou deel uit van de 

job en je durft op een respectvolle manier waar nodig even ‘in de wind te gaan staan’. 

Zelfstandigheid en de meerwaarde van overleg zijn voor jou geen tegenstellingen. 

Aanbod Een veelzijdige job in een dynamische, creatieve en stimulerende werkomgeving met 

ruime mogelijkheden tot het volgen van interne en externe opleidingen. Flexibel  

uurrooster. 4/5de contract van onbepaalde duur na positieve evaluatie. Loon volgens  

barema 319.01 plus extra legale voordelen. Indiensttreding vanaf 1 september2021. 

Interesse Mail uw motivatie + CV uiterlijk tegen 1 juli 2021 naar Betsy Van Liefde, Algemeen 
Directeur (betsy.van.liefde@vzw-ok.be). Sollicitatiegesprekken zijn gepland in de week 
van 05/07 met een tweede ronde in de week van 19/07/21. 

Meer informatie met betrekking tot de functie of de selectieprocedure is te verkrijgen bij Betsy Van 
Liefde. 
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