
Tordale is gevestigd in Torhout en Lichtervelde en biedt 

ondersteuning in leren, wonen, werken en vrije tijd aan een 

350-tal mensen met een (vermoeden van) verstandelijke 

beperking in de regio Midden-West-Vlaanderen. 

Kwaliteit van leven voor onze cliënten is onze missie.  

Tordale heeft bijzondere aandacht en expertise voor kwetsbare jongeren en volwassenen met autisme of 

gedrags- en emotionele problemen.  We kunnen hiervoor rekenen op gemotiveerder en deskundige 

medewerkers. 

 

Momenteel zijn wij op zoek naar een 

Orthoagoog/ Psycholoog  
 

Het team orthoagogen vormt met de teamcoaches van de verschillende werkingen  

het middenkader van Tordale. 

 

 

Wij bieden: 

Contract bepaalde duur tot eind 2023 (32/40) met grote kans op uitbreiding uren en verlenging 

Vast uurrooster met glijdende uren 

Datum indiensttreding: januari 2023 

Barema verloning: conform de verloningsschaal voorzien door het VAPH (PC 319.01) 

Fietsvergoeding en/of tussenkomst in kosten openbaar vervoer. 

Kansen om te groeien in Tordale door algemene en gerichte vorming. 

Extra verlofdagen volgens leeftijd (vanaf 35 jaar) 

 

 

Jouw taken en verantwoordelijkheden als orthoagoog 

Als orthoagoog/psycholoog help je de visie van de organisatie ontwikkelen, draagt deze uit en 

implementeer je ze op verschillende niveaus: cliëntniveau, teamniveau, organisatieniveau en naar de 

maatschappij toe. Je neemt hiertoe deel aan verschillende overlegorganen en werkgroepen, intern en 

extern. Je deelt je kennis en ervaring binnen het team van orthoagogen/psychologen. 

 

Je bent verantwoordelijk voor het toepassen van de visie op een paar eigen thema’s, die sterk gelinkt zijn 

aan de groepen en cliënten die je in de directe werking ondersteunt. Voorbeelden van thema’s zijn 

oplossingsgericht werken, positief leefklimaat, autismespectrumstoornis (ASS), relaties en seksualiteit, 

emotionele ontwikkeling, grensoverschrijdend gedrag, vrijheidsbeperkende maatregelen, … Je doet kennis 

op over dit thema en maakt, in onderling overleg met andere betrokkenen, een plan om deze kennis te 

implementeren doorheen de organisatie.  

 

Je ondersteunt een aantal teams van de directe werking op inhoudelijk vlak. Samen met de teamcoach 

(waarmee je een nauwe samenwerking hebt als tandem) denk je na over de organisatie van de werking 

die nodig is om de visie te realiseren. Jullie werken samen met de contextmedewerker een actieplan uit op 

korte en lange termijn. 

 

Je coacht medewerkers in het ondersteunen van cliënten op maat. Je geeft concrete agogische handvaten 

waar het multidisciplinaire team (begeleider-coaches, contextmedewerker, therapeuten, ….) en het 

netwerk mee aan de slag kunnen.  
 
 
 

 
 
 



 

 

Competenties die we bij de aanwerving verwachten 

Je denkt sterk cliëntgericht. 

Je vindt jezelf terug in onze waarden: gelijkwaardigheid, respect, groeikansen en verbinding. 

Je beschikt over een basiskennis van diverse agogische kaders (kwaliteit van leven, emotionele 

ontwikkeling, contextueel denkkader, oplossingsgericht werken, …) en bent gemotiveerd om je hier verder 

in te verdiepen.  

Je denk sterk visiegericht en kan een vertalen maken van theorie naar praktijk.  

Je coacht medewerkers vanuit een oplossingsgerichte visie.  

Je werkt zelfstandig, maar doet dit in verbinding met anderen. 

 

 

 

Specifieke verwachtingen (opleiding, ervaring, …) 

Diploma: Master in psychologische of pedagogische wetenschappen 

Pluspunten: Ervaring in het werken met personen met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking 

      Ervaring in het werken met personen met psychiatrische problematiek 

      Ervaring met (oplossingsgericht) coachen 

 

 

 
Hoe solliciteren 

Stuur je sollicitatiebrief en  je CV met vermelding vacaturenummer 58OW22  vóór  16 januari  naar  

vacature@tordale.be of  Tordale, Vacature, Bruggestraat 39, 8820 Torhout of solliciteer online op 

www.tordale.be/jobs .  

 

Selectieprocedure : 

Zijn betrokken in de procedure: teamcoach orthoteam, agogisch directeur, één of meerdere collega’s van 

een andere discipline. 

De agogisch directeur neemt de beslissing in overleg met de teamcoach. 

Indien geselecteerd, word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. 

 
Datum vacature: 20/12/2022 

 

Sollicitaties voor deze vacature worden door Tordale enkel gebruikt en bijgehouden  in het kader van de 
selectieprocedure. /(GDPR-verordening van 25/05/2018) 
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