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Vergunde aanbieder van het Vlaams 

Agentschap voor Personen met een Handicap 

RTH-begeleidingsdienst KWADRANT is een 
samenwerkingsverband in Oost-Vlaanderen 
tussen volgende voorzieningen: 

     

 

VACATURE GEZINSBEGELEIDER (M/V/X)  
(Contract bepaalde duur, parttime 24u/week) 

 
Jouw functie 
 
RTH-dienst Kwadrant is op zoek naar een gezinsbegeleider voor gezinnen met kinderen en jongeren met 
een gedrags- en/of emotionele stoornis (GES), en dit voor een tijdelijk contract t.e.m. 31/12/2021, met 
kans op verlenging.  
Het betreft een vervangcontract, met onmiddellijke indiensttreding. 
Het gaat om een parttime functie, 24 uur per week, met mogelijkheid tot uitbreiding. 
Verloning gebeurt op basis van de sectorbarema’s, voor deze functie is dit het barema 1A (PC 319.01). 
 
Jouw profiel 
 
Je bent in het bezit van een diploma in een psychologische of (ortho)pedagogische richting, minimaal op 
bachelorniveau.  
 
Je staat in voor het begeleiden van kinderen met een (vermoeden van) een gedrags- en emotionele 
problematiek en hun ouders. Je hebt dan ook bij voorkeur inzicht en ervaring (graag minimaal 2 jaar) in 
het werken met deze doelgroep.  
 
Je bent gedreven je hierin verder te specialiseren en je schouders onder de missie en visie van Kwadrant 
te zetten. RTH Kwadrant profileert zich als dienst die zowel streeft naar het blijvend vergroten van de 
eigen expertise als naar het delen ervan met het bredere zorglandschap. Verder engageert Kwadrant 
zich voor een betekenisvolle samenwerking met andere diensten in functie van het bieden van 
kwalitatieve hulpverlening en zorgcontinuïteit.  
 
Je kan samenwerken in een multidisciplinair team, maar je bent tevens in staat om het werk zelfstandig 
plannen, organiseren en uit te voeren. 
 
Je kan je flexibel opstellen en je bent bereid om avondwerk te verrichten. RTH Kwadrant biedt 
ondersteuning aan gezinnen in regio Oost-Vlaanderen, met Gent als standplaats. De begeleiding vindt 
voornamelijk plaats in de thuiscontext, maar ook op school of in de kinderopvang kan jouw expertise 
gevraagd worden. Je bent dan ook in het bezit een rijbewijs B en eigen wagen.  
 
Je ondersteunt kinderen en hun ouders door hen te leren omgaan met moeilijkheden en hen te helpen 
bij het zoeken naar en versterken van positieve krachten om het samenleven te vergemakkelijken. Je 
bent dan ook een gemotiveerde, enthousiaste collega die 

- een groot empathisch vermogen heeft 
- probleemoplossend kan denken 
- gepast kan inspelen op de specifieke noden van het gezin 
- veiligheid en structuur kan bieden 
- kan omgaan met stress en crisissituaties 
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Wat kunnen wij je bieden 
 

- Een werkplek waar een dynamisch team van orthopedagogen, psychologen en maatschappelijk 
werkers constructief samenwerkt.  

- Wekelijkse teamvergadering op donderdag op de campus van IVV Sint-Vincentius in de Jozef 
Guislainstraat te Gent. 

- Unieke kansen om expertise uit te bouwen in het werken met de doelgroep GES. 

- Een boeiende en afwisselende functie als gezinsbegeleider. 

- Een job waar kinderen en hun gezinscontext centraal staan. 

- Glijdende uren en kans op thuiswerk. 

- Vergoeding van woon-werkverkeer en verplaatsingen in opdracht. 
 
Hoe solliciteren? 
 
Kandidaten sturen een gemotiveerde sollicitatiebief met CV naar dhr. Aiden Seys via aiden.seys@rth-
kwadrant.be en dit ten laatste op 03/10/2021.  
 
Meer info over de inhoud van deze functie kan bekomen worden via 0492/19 34 60. Meer info over de 
werking en het aanbod van RTH-Kwadrant is te vinden op www.rth-kwadrant.be. 
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