
 

  

Vacature 

 

BEGELEIDER (M/V) VZW ONZE KINDEREN (ORGANISATIE BIJZONDERE JEUGDZORG),  

CLUSTER JEUGDHULP ROESELARE 

4/5DE CONTRACT ONBEPAALDE DUUR 

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. 

“Er is altijd een toekomst” is daarbij de centrale gedachte en drijfveer. 
 

Omschrijving van de werkplek.  

De cluster Jeugdhulp Roeselare begeleidt vierentwintig kinderen/jongeren (3-18j.) met hun 

gezin/context. De kinderen/jongeren die door ons begeleid worden hebben vaak al een (lange) 

hulpverleningsgeschiedenis.  De problemen situeren zich op verschillende domeinen (verontrustende 

opvoedingssituatie, armoede, verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek,…) De 

begeleiding is daarom langdurig en integraal, waarbij er wordt gestreefd naar een evenwichtige 

gedeelde zorg met gezins- en/of contextfiguren.  

 

Voor de versterking van ons team zijn we op zoek naar een enthousiaste collega die graag met 

kinderen, jongeren en gezinnen aan de slag gaat binnen een residentiële setting. 

 

Wij bieden: 

- Een gevarieerde en uitdagende job in een dynamische werkomgeving 

- Ondersteuning op maat  

- Een 4/5de contract van onbepaalde duur 

- Verloning volgens barema van de sector 

 

We verwachten : 

- Een bachelor in een menswetenschappelijke richting (of gelijkwaardig door ervaring) 

- Min. 3 jaar ervaring als begeleider binnen de bijzondere jeugdzorg en affiniteit met de 

leefwereld van de doelgroep 



- Ervaring in het omgaan met groepsdynamische aspecten en aangaan van individuele 

verbinding. 

- Contextbegeleiding: naast het leefgroepswerk begeleid je ook tussen de één en drie 

gezinnen en help je mee een (hulpverlenings)netwerk uit te bouwen. 

- Een sterke persoonlijkheid 

- Praktische en organisatorische vaardigheden 

- Een open houding ten aanzien van cliënten, collega’s en organisatie en ten aanzien van het 

eigen functioneren 

- Zelfstandig kunnen werken in nauw teamverband  

- Flexibel, creatief, stressbestendig, kritisch, energiek  

- Werken in een variabel uurrooster is voor jou geen probleem 

- Beschikken over een rijbewijs B  

 

Solliciteren:  

Stuur je motivatie en CV voor 18/03/2020 naar jobs@vzw-ok.be  t.a.v mevr. Betsy Van Liefde,  

directeur hulpverlening of vzw Onze Kinderen, Blinde Rodenbachstraat 23, 8800 Roeselare. 

 

Meer informatie:  

Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. Jonas Verbauwhede, coördinator Jeugdhulp Roeselare: 

jonas.verbauwhede@vzw-ok.be of 051/22.21.44. Kijk ook op  http://www.vzw-ok.be  

 

Startdatum: 

Mogelijk vanaf begin april in onderling overleg 
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