
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. 
 

 
 

In de afdeling Rafik zoeken wij een gedreven 

 
 contextbegeleider (m/v/x)  

0,80 FTE voor de duur van 1 jaar 
 

Functie  

Als contextbegeleider ondersteun je gezinnen met kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die zich 
in een moeilijke leef- en/of opvoedingssituatie bevinden. Je vertrekt vanuit de krachten van elk 
gezinslid en bouwt samen met hen een begeleidingstraject uit. Je kijkt daarbij wie van het netwerk van 
het gezin voor hen van betekenis kan zijn en schakelt die erbij.  
Verder verzorg je de administratieve taken zoals verslaggeving en registratie.  
Op de teamvergaderingen werk je samen met collega’s werkstrategieën uit en zet je je in om 
afdelingsdoelstellingen te halen.  

 
Profiel  
Je beschikt over een bachelor of master diploma in een menswetenschappelijke richting. Ervaring als 
contextbegeleider in de Bijzondere Jeugdzorg, Geestelijke Gezondheidszorg of VAPH vormt een 
pluspunt. Een positieve ingesteldheid staat voorop. Je bent daarnaast contactvaardig en 
communicatief, zowel mondeling als schriftelijk. Probleemoplossend vermogen, flexibiliteit, en 
stressbestendigheid behoren eveneens tot jouw eigenschappen. Verder ben je in staat om kritisch te 
reflecteren over je werk en sta je open voor feedback van collega’s en leidinggevenden. Je beschikt 
over een rijbewijs B en een auto en bent bereid tot avondwerk. 
 
Aanbod 
Een veelzijdige job in een creatieve en stimulerende werkomgeving. Groeikansen in een organisatie 
gekenmerkt door overleg en teamwerking. Flexibel uurrooster. 4/5de contract van bepaalde duur. 
Loon volgens barema 319.01. Indiensttreding vanaf 1 september 2021. 
 
Interesse 
Mail je motivatie en CV vóór 18/07/2021 naar jobs@vzw-ok.be  t.a.v. mevr. Betsy Van Liefde, 
algemeen directeur of op adres vzw Onze Kinderen, Blinde-Rodenbachstraat 23, 8800 Roeselare.  
Meer informatie beschikbaar bij coördinator Nele Boeve (nele.boeve@vzw-ok.be, 051 22 21 44) 
tussen 12/7 en 16/7. Kijk gerust op: https://www.vzw-ok.be/rafikstart 
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