Afdeling Log-In (trajecthulpverlening) van vzw Onze Kinderen (Jeugdhulp) is op zoek naar een
BEGELEIDER (M/V)

Omschrijving van de werkplek.
vzw Onze Kinderen is een organisatie binnen 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.
Log-In begeleidt adolescenten en biedt ondersteuning aan hun context. In haar visie op hulpverlening
wil Log-In meer dan ooit de uniciteit van elke jongere en diens context als vertrekpunt nemen en
inzetten op maatwerk.
We gaan ervan uit dat iedereen verschillend is, een onvergelijkbare geschiedenis heeft en de
werkelijkheid op een zeer eigen manier beleeft. Problemen, angsten, moeilijkheden zijn dan ook in
geen enkel geval veralgemeenbaar maar hebben telkens een zeer unieke signatuur: wat ondraaglijk
is voor de ene jongere is nooit identitiek aan wat een andere jongere doet lijden; wat voor de ene
persoon van zijn context onaanvaardbaar is, wordt door een andere persoon van dezelfde context
misschien als een oplossing beschouwd, etc. Ook de wijze waarop een jongere en/of de
verschillende mensen die deel uitmaken van zijn context met moeilijke en zelfs ondraaglijke situaties
tracht(en) om te gaan is uiterst individueel.
We engageren ons om via ateljeewerking, gesprekken, informele ontmoetingsmomenten in het
dagelijkse leven, … de eigenheid van de jongere en van de individuen die zijn context uitmaken, te
leren kennen.
We nemen die eigenheid in al haar details als aangrijpingspunt om een origineel partnerschap uit te
bouwen en de hulpverlening te oriënteren. Het traject dat een jongere en zijn context samen met
Log-In zullen bewandelen zal dus telkens uniek zijn. De inzet van dit maatwerk: de veerkracht van
éénieder ondersteunen en vergroten en nieuwe uitwegen uitvinden uit zich steeds herhalende
impasses.
We zijn op zoek naar een leergierige en gemotiveerde begeleid(st)er die de dagelijkse begeleiding
van de jongeren in Log-In opneemt.

Profiel:
•
•
•
•
•

Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma in een menswetenschappelijke richting (of
gelijkwaardig door ervaring).
Je hebt interesse om te werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid of
problematiek.
Ervaring als (context)begeleider binnen de bijzondere jeugdzorg, Vlaams agentschap voor
personen met een handicap of geestelijke gezondheidszorg is een pluspunt.
Je weigert om in vakjes en categorieën te denken, om mensen te herleiden tot gedragingen,
en problemen tot stoornissen.
Je wilt op zoek gaan naar de eigenheid van elkeen en bent bereid om elke
(context)begeleiding op te vatten als maatwerk.

Je kan op een getrouwe en gedetailleerde wijze rapporteren en kan hierbij je persoonlijke
invulling, frustraties of (voor)oordelen aan de kant zetten.
Je hebt een open houding ten aanzien van collega’s en organisatie en staat open voor
feedback.
Je bent in staat te reflecteren over je werk en bent bereid om je interventies in vraag te
stellen.
Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
Je hebt een vlotte pen en werkt verslaggeving af binnen de voorziene termijn.
Je hebt oog voor detail, bent flexibel, veerkrachtig, kritisch en inventief.
Je verzorgt voornamelijk residentiewerk in een volcontinu systeem, met inbegrip van avonden nachtdiensten, weekendwerk en feestdagen.
Je beschikt over een rijbewijs B.

•
•
•
•
•
•
•
•

Aanbod
•
•
•
•
•
•
•

Een boeiende en uitdagende job.
Individuele supervisie ter ondersteuning en oriëntatie van je werk.
Een dynamisch en jong team.
Voltijds in een variabel uurrooster.
Een contract onbepaalde duur.
Indiensttreding september 2021.
Verloning volgens barema van de sector en extra legaal voordeel

Solliciteren:
Stuur je motivatie en CV voor 31 juli 2021 naar jobs@vzw-ok.be t.a.v Betsy Van Liefde (algemeen
directeur) of vzw Onze Kinderen, Blinde Rodenbachstraat 23, 8800 Roeselare.
De gesprekken zijn voorzien in de week van 16 tot 20 augustus.
Meer informatie:
Je kan terecht bij Tonio Adyns, coördinator Log-In via tonio.adyns@vzw-ok.be of 051/22.21.44 of bij
Nathalie Laceur, stafmedewerker Log-In via nathalie.laceur@vzw-ok.be of 0495/99.88.86.

