Wij zijn op zoek naar
Agogische Coach / Projectmedewerker
28,5u/week tot voltijds
Onbepaalde duur - vanaf 4 mei 2020

Team O³
Binnen het team O³ werk je thema’s en projecten uit in drie fases: een onderzoeksfase, ontwikkelings- en
ondersteuningsfase. Daarnaast heb je binnen het team een ortho-agogische opdracht.
Je komt terecht in een enthousiast en gedreven team!

ORANJE VZW
Oranje vzw streeft naar een open en ontvankelijke samenleving waar iedereen een volwaardige plaats vindt. Onze
organisatie zet dienstverlening voor mensen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijke kwetsbare
doelgroepen centraal. Wonen, dagbesteding, tewerkstelling, vrije tijd, vorming en mobiele ondersteuning zijn belangrijke
pijlers binnen de organisatie. We zijn actief in Noord West-Vlaanderen en Meetjesland.
Oranje bestaat uit 22 zelforganiserende teams die bouwen aan eigen doelstellingen en verbinding leggen met andere
teams, buurt en samenleving. Vertrouwen en dialoog staan centraal in elk team, met oog voor talenten en competenties
van elke medewerker. Binnen onze teams hebben we oog voor diversiteit. Wie je bent en wat je mogelijkheden zijn is
belangrijker dan leeftijd, beperking, geaardheid, geslacht of afkomst.

JOUW OPDRACHT
Heel specifiek zoeken we een agogische coach/projectmedewerker die, naast tijdelijke projecten, inhoudelijke
ondersteuning op zich neemt.

Voorbeelden van ortho-agogische ondersteuning:
Beeldvorming opstellen, interpreteren, bundelen en concretiseren
Ondersteunen van teams of individuele medewerkers bij moeilijke trajecten
Ondersteunen in vraagverduidelijking bij aanmelding en intake van complexe casussen
Je beweegt je flexibel binnen en tussen de teams: je ondersteunt waar nodig, komt zo dichter bij een team of een
specifieke cliënt en geeft je opdracht ook tijdig terug door. Je faciliteert, zet collega’s aan tot reflectie of adviseert en
kiest telkens de meest geschikte benadering om de medewerker/het team te bereiken.Je hanteert een holistische kijk
op de cliënt en neemt ook het ruimere plaatje van de concrete werking en de visie en cultuur van Oranje mee in je
analyse.
Als projectmedewerker in O3 werk je tijdelijke (kort- of langdurige) projecten uit, vanaf de onderzoeksfase tot
uitwerking en implementatie.
- De projecten kunnen gelinkt zijn aan één team of aan de ganse organisatie en al dan niet in samenwerking met
externe partners.
- De projecten verdelen we binnen het team O3, volgens de kennis, expertise en interesse.

Voorbeelden van projecten:
- Medewerkersbeleid en organisatiegerichte processen: Onthaal van nieuwe medewerkers, stagebeleid, vorming
organiseren rond het thema ‘zelforganisatie’, GDPR, teamdagen ondersteunen…
- Kwaliteitszorg: Zelfevaluatie, strategische planning, gedragenheid van de missie en visie in Oranje,
procesopvolging…
- Gebruikersgerichte processen: persoonsvolgende financiering, implementatie van het nieuwe cliëntdossier
Zorgonline, inhoudelijke visieteksten uitwerken…
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Je kan procesmatig werken, zowel individueel als in groep:
- Je kan langetermijndoelstellingen bewust benoemen en de horizon blijven zien.
- Je overstijgt de huidige realiteit en ziet opportuniteiten voor Oranje.
- Je kan bewust tussentijds evalueren en bijsturen en benoemt jouw concrete tussenstappen.
Je neemt initiatief in het leggen van verbindingen.
- Tussen beleid en teams en met verschillende mensen.
- Met verschillende realiteiten en inhouden/thema’s.
- Vanuit verschillende perspectieven (helikopterview).
- Je kan verbanden leggen met het grotere geheel.
Je bent een echte facilitator. Je neemt niet over, maar zet mee op weg en ondersteunt.
Je beschikt over een master in een menswetenschappelijke richting of kan een ander diploma voorleggen,
gelijkgesteld door ervaring.
Je hebt ervaring met het ondersteunen van processen.
Relevante ervaring met psychiatrische problematieken, jongeren met probleemgedrag en met het afnemen van
SEO’s is een meerwaarde.
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Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Je verloning is gebaseerd op de sectorale barema’s.
Een deeltijds of voltijds contract, met een minimum van ¾ FTE. Het aantal uren leggen we in onderling overleg vast.
Een dynamische werkomgeving met heel wat mogelijkheden voor professionele ontplooiing. Via jobrotatie kan je
doorgroeien in de organisatie. Oranje investeert in zelfontwikkeling door coaching, vorming, opleiding,...
Ruimte voor initiatief. Je wordt aangemoedigd om je eigen accent toe te voegen aan de werking. We staan open
voor je voorstellen en suggesties.
Een tof team met collega’s die elk vanuit hun eigen expertise met jou samenwerken.
Een organisatie waar deeleconomie en duurzaamheid ingebed zijn in onze dagelijkse werking. Als werknemer kan je
voor privédoeleinden gebruik maken van onze infrastructuur en wagenpark.

SOLLICITEREN
Stuur je sollicitatiebrief en CV met vermelding van de vacature via mail naar vacature@oranje.be.
Solliciteren kan tot en met 01/03/2020. Uiterlijk 06/03/2020 nemen we met u contact op indien u weerhouden bent
voor een eerste gespreksronde. Deze gesprekken worden gepland vanaf 09/03/2020.
Heb je een vraag? Neem dan vrijblijvend contact op met Christ Dobbelaere via 050/341.341.

We verzekeren een transparante en vlotte aanpak van jouw kandidatuur.

