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DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN OVL 

Brusselsesteenweg 153  

9090 Melle  

BELGIË 

zoekt: 

 

1 Medewerker (M/V) regio Aalst voor onmiddellijke 
indiensttreding 

De Dienst Ondersteuningsplan (D.O.P) Oost-Vlaanderen is een jonge, intersectorale  

dienst die mensen met een (vermoeden van) beperking ondersteunt in hun 

voortraject.  Met de cliënt en direct betrokkenen, worden zijn mogelijkheden en 

ondersteuningsvragen in kaart gebracht.  Van hieruit wordt samen gewerkt aan een 

ondersteuningsplan, waarbij de kwaliteit van bestaan van de cliënt het uitgangspunt 

vormt.  Dit ondersteuningsplan is de concrete basis voor de verdere uitbouw van het 

levenstraject van de cliënt en de ondersteuning  die hij hierbij nodig heeft op de 

verschillende levensdomeinen.   

 

KERNTAKEN: 

 Proces ondersteunen van de persoon met een beperking en zijn (sociale 

en/of professionele) netwerk in het voortraject: samen met de persoon en het 

netwerk de vragen en wensen verhelderen, bepalen wat de 

ondersteuningsnoden zijn en op zoek gaan naar de mogelijkheden om 

hieraan tegemoet te komen; 

 Het helpen opmaken van een ondersteuningsplan met in de eerste plaats 

aandacht voor het versterken van het bestaande (sociale en/of professionele) 

netwerk van de zorgvrager. Indien nodig wordt het netwerk versterkt en wordt 

er beroep gedaan op andere diensten; 

 Creëren van een steungroep rond de persoon met een beperking; 

 Verder uitbouwen van informatie bruikbaar binnen de opdracht. 

 

Deze kerntaken voer je uit vanuit een open en onafhankelijke houding met aandacht 

voor inclusie, volwaardig partnerschap en de principes van het burgerschapsmodel. 
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VERWACHT: 

 Je hebt ervaring in het werken met groepen 

 Je kan out of de box denken 

 Je bent van nature nieuwsgierig 

 Je bent authentiek in de omgang 

 Je bent bekend met en overtuigd van de moderne visies inzake volwaardig 

partnerschap, burgerschapsmodel, inclusie, vraaggestuurd werken en 

empowerment;  

 Je hebt kennis van de sociale sector en sociale dienstverlening;  

 Je hebt kennis m.b.t. het omgaan met personen met een beperking;  

 Je kan vlot communiceren en werkt met een open blik met cliënten, hun 

netwerk en andere organisaties;  

 Je beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel;  

 Je bent energiek, stressbestendig en flexibel;  

 Je kan goed plannen en organiseren,  

 Je denkt oplossingsgericht;  

 Je beschikt over een rijbewijs en een auto om verplaatsingen te doen in 

ruime werkregio Oost-Vlaanderen;  

 We zoeken iemand voor de regio Aalst dus bij voorkeur in de ruime regio van 

Aalst woonachtig zijn 

 

VEREISTE STUDIES: 

» Professionele bachelor met bijkomend een systeemgerichte en/of contextuele 

scholing 
» Gezinswetenschappen 

» Sociaal werk 

» Orthopedagogie/Psychologie 

Talenkennis: NEDERLANDS (zeer goed) 

Werkervaring: Niet van belang 

Dient in het bezit te zijn van een eigen wagen en van rijbewijs type(s): B 

 

BIEDT: 

 Contract van 1 jaar met perspectief op contract onbepaalde duur 

 Tijdregeling : 4/5 

 Dienstregeling: Dagwerk en minimum 1 avond per week 

 Een boeiende job en de uitdaging om een nieuwe dienst mee uit te bouwen.  

 Een verloning volgens paritair comité 319.  
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 Combinatie van zelfstandig werk en teamwork.  

 

SOLLICITEREN: 

DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN OVL 

Brusselsesteenweg 153 

9090 Melle 

BELGIE 

 

E-mail met CV t.a.v. Gretl Dons - Email: gretl.dons@dop-ovl.be uiterlijk tegen 

31/05/2016. 

INFORMATIE: Meer informatie over de Dienst Ondersteuningsplan O-VL kan je 

vinden op de website via volgende link: http://www.dop-ovl.be 

Bijkomende vragen kan je stellen aan Gretl Dons via bovenstaand e-mailadres.  
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