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Procescoach D.O.P. Oost-

Vlaanderen 

Regio Aalst – Ninove - Geraardsbergen 

 

De regie (terug) in handen geven van mensen, dat is waar wij in D.O.P. elke dag voor gaan!  

Willen mensen iets veranderen aan hun leven of nadenken over de toekomst, dan gaan we 

samen aan de slag.  

We doen dit samen met de mensen die belangrijk zijn in hun leven. We geloven dat mensen 

zelf goede ideeën hebben. We vertrekken van wat mensen zelf willen en kunnen. We zijn 

nieuwsgierig en stellen moedige vragen ook als het spannend wordt.  

Regelmatig komen we samen en alles wat we doen, komt in een plan.  

 

Wij ondersteunen minder en meerderjarigen met een (vermoeden van een) beperking op 

maat. We doen dit vanuit een nieuwsgierige en authentieke basishouding.  

Ben je nieuwsgierig naar meer? Voel je je aangesproken? 

Dan ben jij de collega die wij zoeken! 

 

Wij verwachten: 
• Wonen in de ruime regio 

• Menswetenschappelijke opleiding, bij voorkeur bachelor diploma 
• Graag zelfstandig werken  

• Netwerker en vlot in communicatie  

• Interesse in het werken met groepen 

• Vertrekken vanuit het burgerschapsmodel : empowerment, vraaggestuurd en inclusief 

werken zijn voor jou belangrijke grondhoudingen 

• Geëngageerd zijn en verantwoordelijkheid nemen  

• Flexibel en veerkrachtig zijn 

• Een rijbewijs B bezitten en beschikken over een wagen  

 

Mooi meegenomen:  
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• Opleidingen zoals contextuele hulpverlening, oplossings- en krachtgerichte methodieken, 

... 

• Affiniteit en ervaring (professionele of persoonlijke context) met kinderen, jongeren 

en/of volwassenen met een beperking 
• Ervaring met het faciliteren van groepen 

• Graag meedenken in de ontwikkeling van een dynamische organisatie 

 

Wij bieden: 

• Een voltijdse tewerkstelling (38u), 4/5 is bespreekbaar 

• Een uitdagende en gevarieerde job in een samen-sturende organisatie 
• Opleiding en coaching op maat 

• Collegiale en gezinsvriendelijke werksfeer (flexibele verlofregeling) 

• Een contract van bepaalde duur (1 jaar), met grote kans op verlenging  

• Variabel uurrooster met minstens 2 dagen per week avondwerk en de ruimte om je 

eigen agenda te beheren 

• Een verloning volgens paritair comité 319.01 volgens diploma (maximum op 

bachelorniveau) 

• Alle relevante anciënniteit wordt meegenomen 

• Mogelijkheid tot thuiswerk met een vergoeding van 120 euro per maand (bij voltijdse 

tewerkstelling) 

• Het gebruik van e-bike voor werkverplaatsingen 

 

Aarzel niet en ga het engagement samen met ons aan. We kijken er naar uit om met jou in 

gesprek te gaan.  

 

SOLLICITEREN: 

DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN OVL 

Proeftuinstraat 84A  

9000 Gent 

 

E-mail met CV en motivatiebrief t.a.v. Gretl Dons - Email: sollicitatie@dop-ovl.be uiterlijk 

tegen 08/03/2022 

Meer info over de Dienst Ondersteuningsplan O-VL kan je vinden op: www.dop-ovl.be of 

bellen naar 0473 73 87 68 

Bijkomende vragen kan je stellen via bovenstaand e-mailadres.  

mailto:sollicitatie@dop-ovl.be
http://www.dop-ovl.be/
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Omdat een vacature niet altijd alles zegt: Glimp achter de schermen - D.O.P. Oost-

Vlaanderen - YouTube 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uEBAIFtD0xs
https://www.youtube.com/watch?v=uEBAIFtD0xs

