
 

  
 

Vacature 

 
Begeleider (m/v) vzw Onze Kinderen (organisatie Bijzondere Jeugdzorg)  

cluster Jeugdhulp Zelfstandigheid,  
 

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 

Jeugdhulp Zelfstandigheid organiseert kamertraining (KT) en contextbegeleiding gericht op 
autonoom wonen (CBAW) en richt zich tot jongeren van 16 tot 21 jaar. 
Als begeleider bied je de jongere steun bij de uitbouw van een zelfstandig leven waar 
verantwoordelijkheid en verbondenheid centraal staan. Concreet vertaalt zich dit o.m. in het 
opnemen van individuele begeleidingen en de permanentie-opdracht in TCK Het Klinket in Rumbeke. 
 
Wij bieden:  

• Een boeiende en uitdagende job  

• Een dynamische, creatieve en stimulerende werkomgeving 

• Een voltijds vervangingscontract  

• Verloning volgens barema van de sector  

• Ondersteuning in je job door coaching  
 

 
Wij verwachten: 

• Een bachelor of master diploma  in een menswetenschappelijke richting (of gelijkwaardig 
door ervaring)  

• Ervaring als begeleider in de Bijzondere Jeugdzorg  

• Kennis van de sociale en culturele structuur van de samenleving, van de jeugdzorg en van de 
leefwereld van de doelgroep 

• Een open, professionele houding t.a.v. cliënten, collega’s en leidinggevenden 

• Zelfstandig kunnen werken in teamverband 

• Bereidheid te werken volgens roterend uurrooster, met inbegrip van weekendwerk, 
feestdagen, avond- en nachtdiensten 

• Beschikken over een rijbewijs B 

• Probleemoplossend denken en stressbestendigheid zijn belangrijk 



 

Schriftelijke kandidatuurstelling: stuur je motivatie en CV vóór 25/01/2020 naar jobs@vzw-ok.be of 
op adres vzw Onze Kinderen, Blinde-Rodenbachstraat 23, 8800 Roeselare 

 

Sollicitatiegesprekken worden gepland in de week van 27 tot 31 januari 2020.  
 
Meer Informatie?  beschikbaar bij Dhr. Jan Verhelst (jan.verhelst@vzw-ok.be * 051 22 21 44)         
Kijk ook op https://www.vzw-ok.be/ 

 
Aanvang tewerkstelling: zo snel mogelijk 

mailto:jan.verhelst@vzw-ok.be
https://www.vzw-ok.be/komma

