
 
 

OLO-Rotonde vzw is een dynamische sociale onderneming, actief binnen kinderopvang, 
welzijn, onderwijs, gezondheid en gezin. Onze organisatie heeft een waaier aan dienst- en 
hulpverlening en activiteiten. We begeleiden kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen 
op maat van de cliënt. Dit kan gaan van residentiële opvang tot ondersteuning thuis. Samen 
met meer dan 1000 medewerkers komen wij op jaarbasis tegemoet aan ruim 6000 cliënten.  

Werk je graag in een grote, dynamische organisatie? 

Krijg je graag groeikansen en wil je jezelf verder ontwikkelen? 

Zoek je naar een organisatie met dat tikkeltje extra? 

Dan heeft Olo-Rotonde de geschikte vacature voor jou! 

Wij gaan met jou op pad, samen bouwen we aan een boeiende loopbaan. 

Het multifunctioneel centrum van Olo-Rotonde vzw biedt residentiële ondersteuning en 
contextbegeleiding aan kinderen en jongeren met een emotionele of gedragsproblematiek 
en/of autismespectrumstoornis en/of licht tot matige verstandelijke beperking. 

In het team van het MFC, Miksebaan 264B Brasschaat, is er een plekje vrij voor een 
inhoudelijk verantwoordelijke. 

Kernopdracht 

Voor elke jongere en gezin wordt een ’tandem’-begeleiding opgestart met een 
contextbegeleider (CB) en een individueel begeleider–opvoeder (IBO). 

De inhoudelijk verantwoordelijke buigt zich over de inhoudelijke werking. De kernopdracht 
bestaat uit enerzijds werkbegeleiding (coaching, ondersteuning) geven aan de IBO’s, de CB’s, 
de ‘tandems’ en de teams inhoudelijk ondersteunen. Anderzijds zet je de trajecten uit voor 
onze kinderen en jongeren. 

De begeleiders staan in voor de begeleiding van de jongeren en hun gezinnen. De jongeren 
doorlopen een traject waarbij ze wisselend verblijven in de leefgroep en thuis. 

Doelgroep 

• Honk 1: Jongens van 12-18 jaar met gedrags- en emotionele stoornissen  
• Honk 2: Jongens van 15 tot 20 jaar met een ernstige gedrags- en emotionele 

problematiek en/of autismespectrumstoornis, het gaat om jongeren met een GES+-
statuut. 

 



 
Profiel 

• Diploma: Master in de klinische psychologie of orthopedagogiek 

• Ervaring én affiniteit met de doelgroep is sterk aanbevolen. 

• Jouw persoonskenmerken: integer, communicatief, transparant, flexibel. 

• Je bent sterk gericht op samenwerking. 

• Je hebt voldoende inzicht in de zorgbehoeften van kinderen en jongeren en hun 
gezinnen. 

• Ervaring in het geven van werkbegeleiding en het ondersteunen van medewerkers en 
teams is zeker een must. 

• Je beheerst vergadertechnieken. 

• Je staat open voor vernieuwing binnen het eigen vakgebied. 

 Aanbod 

• Een deeltijds (80%) contract onbepaalde duur 
• Loon volgens barema VAPH - PC 319.01 
• Een ‘lerende organisatie’, die je uitdaagt het beste van jezelf te geven ten bate van 

een maatschappelijk kwetsbare doelgroep. Samen met collega’s werken aan een 
kwaliteitsvolle dienstverlening. 

Datum in dienst: zo snel als mogelijk. 

 Interesse?  

Stuur je cv en motivatiebrief door via onze jobsite! 

Meer info over onze missie en visie vind je op www.olo-rotonde.be 

 

https://jobpage.cvwarehouse.com/?companyGuid=792dfced-b92b-43be-beed-2a3c591fad29&lang=nl-BE&job=253307

