
 

 

 
OBRA|BAKEN vzw zoekt 2 coördinatoren voor de forensische 

werking: 
 één coördinator voor het team Ontgrendeld  
én één coördinator voor het team 4HOBO 

 
Het betreft  telkens een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur  

 
 

OBBRA|BAKEN vzw heeft ervaring en expertise in het werken met personen met (een vermoeden 

van een beperking) die in aanraking zijn (ge-)komen met justitie. Wij spreken hier over een zeer 

kwetsbare groep mensen met een hoog risico op grensoverschrijdend tot delictgedrag.  

 
Onze forensische werking bestaat uit verschillende deelwerkingen: 
Team Ontgrendeld: meerderjarigen 

• Intra- en extramurale ondersteuning voor gedetineerden - beklaagden, veroordeelden én 
geïnterneerden-  met een (vermoeden van een) beperking, die verblijven in de gevangenis 
van Gent, Beveren, Oudenaarde en Dendermonde i.f.v. kwaliteit van leven en duurzame 
re-integratie in de maatschappij. 

• Outreach Oost-Vlaanderen: expertisedeling en advies aan wie werkt met personen met een 
(vermoeden van een) beperking die in aanraking (zijn ge-) komen met justitie, al dan niet 
in een detentiecontext. 

 
Team 4Hobo: jongeren en jongvolwassenen 

• Forensische outreach voor jongeren tussen 12 en 25 jaar met een (vermoeden van een) 
beperking en risicogedrag, werkingsgebied Oost-Vlaanderen. 

• Primaire en secundaire preventie: voorkomen van instroom in detentie. 
• Realiseren van recht op zorg i.f.v. een ‘veilige’ overgang van minderjarig naar meerderjarig. 
• In samenwerking met CAW Oost-Vlaanderen en aPart vzw 

 
Samenwerkingsverband FPC Gent: 

• Mobiele dagbesteding in de vorm van werkprojecten (individueel of in groep). 
• Aanvullend/ondersteunend/adviserend t.a.v. FPC Gent (beeldvorming, oriëntatie bij 

uitstroom). 
 
Partner in AMFORA: 

• Aanmeldingsplatform voor ambulante dadertherapie voor plegers van seksuele delicten. 
• In samenwerking met CGG Eclips, CGG De Drie Stromen, CAW Oost-Vlaanderen. 
• Adviserend inzake handicap t.a.v. reguliere diensten. 
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De Pastorij (in opbouw): 
• Begeleid doorgangswonen en ondersteuning op maat voor justitiabelen met een 

beperking. 
• Dit in samenwerking met FPC Gent, justitiehuis Gent, CAW Oost-Vlaanderen en Domus 

Mundi vzw.  
• We voorzien de volledige operationaliteit (van bewoning en zorg) eind 2020.  

 
 
De kern van beide functies:  
 
Je hebt een open en onvoorwaardelijke basishouding t.a.v. de cliënten. 
 
Je bent (elk) verantwoordelijk voor een team van begeleiders die je coacht in hun 
kernopdracht zijnde elke dag opnieuw met ‘goesting’ een kwaliteitsvolle ondersteuning 
bieden aan cliënten in complexe situaties. Je doet dit door zelf op de werkvloer aanwezig 
te zijn en je expertise ontwikkelingsgericht te delen met begeleiders. 
 
Je bent samen met de begeleiders ambassadeur van onze forensische werking.  
 
Je zet zowel je inhoudelijke als praktisch organisatorische vaardigheden optimaal in. Je 
coacht op maat en op vraag begeleiders individueel. Tegelijkertijd ben je sterk in het 
coachen van teams (groepsdynamieken). Je kan hen enthousiast maken en samen 
grenzen verleggen (samenwerken en innoveren). Je maakt hen sterker voor de nieuwe 
vragen die op ons afkomen in een snel veranderende en complexe omgeving. 
Samen met het team maak je werkroosters op, zorg je voor verlofplanningen, coördineer 
en volg je processen op, …  Je houdt toezicht op gemaakte afspraken en stuurt bij waar 
nodig (gecoachte zelforganisatie).  
 
Creatief out-of-the-box durven en kunnen denken is een must. 
 
Je bent vanuit deze praktijk de verbindende persoon naar het organisatiebeleid toe. Je 
denkt deelwerkingoverschrijdend mee na over het ontwikkelen en optimaliseren van de 
dienstverlening binnen OBRA|BAKEN als geheel. 
 
Het kader waarbinnen je werkt is de missie en visie van OBRA|BAKEN vzw. 
 
 
Wij zoeken 2 personen waarvan één persoon voor 4HOBO (focus op jongeren en 
jongvolwassenen) en één persoon voor Ontgrendeld (focus volwassenenwerking).  
Samen vormen deze 2 coördinatoren een tandem en zorgen ze ervoor dat de 
continuïteit van dienstverlening team overschrijdend steeds verzekerd is . 

 
 
Wij vinden daarbij volgende kennisaspecten, attitudes en/of competenties belangrijk: 

• Je bent in de eerste plaats klantgericht. 

• Je doet wat je zegt en je zegt wat je doet. 

• Je kan oplossings- en doelgericht werken. 
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• Je hebt coachende vaardigheden (je begrijpt de kunst van het ‘anders vasthouden’ 
van teams). 

• Je kan heel goed plannen en organiseren. 

• Je bent stressbestendig. 

• Je kunt met een verscheidene doelgroep werken. 

• Je bent enthousiast en gedreven. 

• Je kan gepast onderhandelen en bemiddelen in verschillende contexten. 

• Je bent besluitvaardig. 

• Je hebt kennis van een (kwaliteits-) beleid conform de verwachtingen van het 
Agentschap Opgroeien en/of het VAPH en/of justitie.  

• Je bent bekend met de (financiële) mechanismen van Rechtstreeks Toegankelijke 
Hulp (RTH) en Persoonsvolgende Financiering (PVF). 

• Samenwerken en netwerken zit in je DNA. 

• Je denkt in kansen en mogelijkheden. 

• Je hebt uitstekende kennis van de kaders betreffende Sociaal Emotionele 
Ontwikkeling (Dosen) 

• Je beschikt ook over andere (ped)agogische denkkaders nodig in het werken met 
justitiabelen.  

• Vanzelfsprekend kan je de gevraagde denkkaders ook toepassen in de praktijk. 

• Je kan vlot werken met de toepassingen Word, Excell, Outlook en Office 365. 
 
Wij hechten hier belang aan omdat we van een coördinator verwachten dat: 

• Je cliënten, hun netwerk en begeleiders de gepaste professionele ondersteuning op 
vraag én op maat biedt.  

• Je een aantal administratieve taken digitaal opneemt: je houdt cliëntendossiers bij, 
je zorgt voor gepaste tools en ondersteunt begeleiders i.f.v. registratie 
aanwezigheden, contacten en vervoer, je beheert je digitale agenda, … 

• Je een actieve bijdrage hebt in het team en de organisatie, bereid bent om samen 
te werken met collega’s (gedeelde verantwoordelijkheid). 

• Je ook zelf aan de slag gaat met de jou aangeboden coaching, met oog op het 
verder ontwikkelen van jouw competenties. 

• Je mee bouwt aan een positieve sfeer en een dynamische, lerende (team-)werking. 

• Je bijdraagt aan de doorontwikkeling van de dienstverlening van OBRA|BAKEN, de 
diverse teams en de individuele medewerkers. 
 

Wij vragen volgende functievereisten: 

• Een master of bachelor in een ortho(ped)agogische, psychologische, sociale of 
criminologische richting, bij voorkeur met ervaring in een leidinggevende functie, 

• Iemand die ervaring heeft met jongeren én/of (jong)volwassenen met een justitieel 
verhaal (Team 4Hobo) 

• Iemand die ervaring heeft met het gevangeniswezen en / of werken in een justitieel 
kader (Ontgrendeld) 

• Iemand die minimaal 30,4 uur per week of meer wil werken, 

• Die zo snel als mogelijk in dienst kan treden, 

• Die flexibel wil en kan werken. 
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Wij bieden: 

• Verloning volgens de wettelijke bepalingen van PC 319.01.  

• Een dynamische en uitdagende werkomgeving waar ruimte is om te leren. 

• Een afwisselende job met een verscheidenheid aan taken. 

• Een job met een evenwicht tussen zelfstandig werken en werken in teamverband. 

• Een standplaats in Gent 

• Een kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met auto en fiets. 

• Een omniumverzekering voor dienstverplaatsingen met je auto. 

• Een laptop en GSM om je job uit te voeren. 
 
 
HOE SOLLICITEREN? 
 
Curieus naar ons? 
 
Stuur dan je cv en sollicitatiebrief naar Riet Konings via riet.konings@obrabaken.be  
Graag vermelden voor welk team (Ontgrendeld of 4Hobo) je solliciteert. 
 
Bij vragen kan je terecht bij Riet Konings op het nummer 0498 72 61 77. 
 
Je kan solliciteren tot 21 oktober 2019. 
 
De gesprekken zullen doorgaan eind oktober/begin november 2019.  Als je wordt 
geselecteerd, zal je telefonisch of per mail worden uitgenodigd. 
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