
 

 Vacature 

 
 

Stafmedewerker (m/v) vzw Onze Kinderen (organisatie Bijzondere Jeugdzorg)  
contract onbepaalde duur (0.8 FTE) 

 
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. 
 

 

Algemene duiding van de functie 

De stafmedewerker (m/v) heeft als taak de kwaliteit van de hulpverlening te bevorderen middels het 
inhoudelijk en procesmatig ondersteunen van teams en de teamleden. Hij/zij werkt nauw samen met 
de coördinator van de cluster en staat onder leiding van de directeur hulpverlening. 

Kernverantwoordelijkheden 

 Inhoudelijke ondersteuning 

 Je ondersteunt de teamleden in het vertalen van het clusterprofiel, middels het opvolgen 
van concrete dossiers en casussen. 

 Je biedt occasioneel en waar nodig concrete ondersteuning tijdens het uitvoeren van 
begeleidingswerk. 

 Individueel - & teamfunctioneren ondersteunen 

 Je bent verantwoordelijk voor een gestructureerde individuele coaching van de teamleden 
binnen jouw cluster, aangepast aan de individuele noden. 

 Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen en waar nodig bijsturen van teamprocessen, in 
overleg met de coördinator. 

 Beleidsondersteuning 

 Je biedt ondersteuning aan de coördinator in het permanent inhoudelijk en structureel 
vormgeven van de cluster. 

 Je neemt, samen met de collega’s stafmedewerkers & coördinatoren van andere clusters, 
een adviserende rol op in het beleid van de organisatie. 

 Je zet een deel van je arbeidstijd in voor het uitwerken van deelopdrachten ten dienste van 
de organisatie.  

Wij bieden  

 Een contract van onbepaalde duur voor (0.8 FTE) 

 Verloning volgens sectorbarema stafmedewerker en extra legaal voordeel 

 Een dynamische, creatieve en stimulerende werkomgeving 



Profiel van de kandidaat  

 Je beschikt over een master diploma of HOBU diploma menswetenschappen. 

 Je volgde een bijkomende verdiepende opleiding (coaching, proces, therapeutisch, enz.). 

 Je hebt minstens vijf jaar ervaring in begeleiding en/of een ondersteunende functie. 

 Je hebt een coachende basishouding, je kan mensen enthousiasmeren en laten groeien. 

 Je kan omgaan met weerstanden en werkt probleemoplossend. 

 Je kan zelfstandig werken, maar hebt ook oog voor overleg en samenwerking. 

 Je bent stressbestendig en vertoont een hoge mate van flexibiliteit en beschikbaarheid.  

Startdatum  
snelle beschikbaarheid en inwerking is vereist, de vacature staat open 

Kandidatuurstelling  
stuur je motivatie en CV uiterlijk tegen 27 maart aan  
Betsy Van Liefde (directeur) Blinde-Rodenbachstraat 23 8800 Roeselare  
of per mail naar betsy.vanliefde@vzw-ok.be  

Sollicitatiegesprekken zijn gepland voor de week van 30/03. 

mailto:betsy.vanliefde@vzw-ok.be

