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Contextbegeleider OOOC (integrale 

jeugdhulpverlening) 

Wij zijn vzw O2, een organisatie in de integrale jeugdhulp. Vzw O2 biedt hulpverlening 

aan kinderen, jongeren en hun context die zich in een leefsituatie bevinden die door 

henzelf of anderen als verontrustend ervaren wordt. We streven steeds naar een 

positieve verandering zodat basisrechten gegarandeerd en ontplooiingskansen gecreëerd 

worden. 

  

We willen de weg samen afleggen waarbij we allen evenwaardige partners zijn. Elk 

vanuit onze eigenheid en deskundigheid, als kind / ouder / contextfiguur / hulpverlener, 

kijken we naar de situatie en nemen we ze in handen. We geloven in de krachten van 

ieder en willen daarop ten volle inzetten.   

  

We werken steeds toekomstgericht waarbij we doelgericht werken op korte termijn, 

middellange termijn en lange termijn. Tussendoelen zijn nodig om tot een einddoel te 

komen, om mensen te laten hun weg  zoeken en vinden in de toekomst. Stap voor stap 

gaan we vooruit, met respect voor het verleden, met een open vizier kijkend naar de 

toekomst, rekening houdend met de verschillende belangen. 

  

We gaan ervan uit dat elke mens en elke situatie uniek is en iedereen recht heeft op 

een uniek hulpverleningstraject waarvoor we ons als organisatie 100% inzetten, steeds 

vertrekkende vanuit onze kernwaarden: respect, verantwoordelijkheid en dynamische 

ingesteldheid. 

1. Functiebeschrijving 

We zijn op zoek naar dynamische contextbegeleider voor de contextbegeleiding van de 

gezinnen van kinderen en jongeren in OOOC De Wijzer. 

Als contextbegeleider ben je verantwoordelijk voor het traject handelingsgerichte 

diagnostiek bij de gezinnen en het ruime netwerk. Je organiseert gesprekken, testings, 

etc. Je formuleert en toetst hypothesen in het diagnostisch traject en komt samen met je 

multidisciplinair team tot een gefundeerd advies. Je doet eveneens crisisbegeleiding in de 

crisismodules. 
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Je bent eveneens lid van het permanentieteam waarbij je een aantal weken per jaar 

beschikbaar bent na de kantooruren (’s avonds, ’s nachts en weekends) om bijstand te 

verlenen aan de leefgroepen. 

2. Functieprofiel 

Om deze job te kunnen uitoefenen moet je over volgende algemene vereisten 

beschikken: 

o Talenkennis 

 Uitstekende kennis van het Nederlands (lezen, schrijven, spreken, 

begrijpen) 

 Basiskennis Frans en Engels 

o Diploma in een pedagogische richting of gelijkwaardig door ervaring 

o Rijbewijs B 

o Basiskennis computer (Word, Excel en internet) 

o Recent bewijs goed gedrag en zeden (model 2) 

Wij zijn op zoek naar iemand die over volgende competenties 

beschikt: 

o leergierig 

o probleemoplossend 

o creatief 

o verantwoordelijk 

o stressbestendig 

o flexibel 

o iemand die zowel zelfstandig als in team kan werken 

 

3. Wat willen wij jou graag bieden? 

- een contract bepaalde duur van 36u/week met een flexibel uurrooster (vaste 

basis met af en toe avondwerk) van 11/07/2022 tot en met april 2023. 

- een verloning volgens het wettelijk barema 

- een warme en flexibele werkomgeving 

- kansen om te leren en te ontwikkelen 

- aandacht voor work-life balance  

- een filevrije omgeving 

Meer informatie de organisatie vind je terug in het filmpje op onze website! 
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4. Plaats tewerkstelling 

VZW O2 

Speiestraat 23 

8940 Wervik 

5. Solliciteren?  

Voel jij je aangesproken tot deze job? Wil jij ons team graag versterken? 

Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar Annelies Delaere via  info@vzw-o2.be voor 

12/06/22. Gelieve erbij te vermelden voor welke job je solliciteert. 

Kandidaten die in aanmerking komen voor de job, zullen uitgenodigd worden voor een 

gesprek. 
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