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Ben jij de enthousiaste begeleid(st)er Kadanz waar wij naar 
zoeken?   
 

Wat jij doet… 
✓ Je begeleidt jongeren met ernstige gedrags- en emotionele moeilijkheden (GES+) binnen onze 

prikkelarme, beveiligde en gesloten zorgomgeving Kadanz.  
✓ Je volgt een zeer gestructureerde dagwerking en bent stipt van nature uit.  
✓ Je bouwt geïndividualiseerde zorgtrajecten uit waarbij je vertrekt vanuit de kracht en zorgnood van 

de jongeren, met veel aandacht voor hun sociaal-emotioneel functioneren.  
✓ Je bent stressbestendig en veerkrachtig in crisissituaties.  
✓ Je investeert in een langdurige begeleidingsrelatie met een 8-tal GES+-jongeren/jongvolwassenen. 
✓ Je kan perfect alleen werken en bent tegelijkertijd iemand met teamgeest.   

 

Dit bieden wij jou… 
✓ Een warme, deskundige en dynamische werkomgeving in het groene centrum van Lokeren. 
✓ Een deeltijds of voltijds contract (30 tot 38u).  
✓ Een verloning volgens wettelijk barema VAPH 319.01, terugbetaling woon-werkverkeer, extra 

verlofregeling vanaf 35 jaar. 
✓ Flexibele werkregeling. 

Wie jij bent… 
✓ Je hebt een orthopedagogisch bachelor diploma, diploma leefgroepenwerking of jeugd- en 

gehandicaptenzorg of gelijkgesteld. 
✓ Je hebt ervaring met en inzicht in de doelgroepen GES (+), mentale beperking, ASS. 
✓ Je bent veerkrachtig en stressbestendig in crisissituaties. 
✓ Je kan omgaan met dreiging en agressie. 
✓ Je bent positief ingesteld en hebt een groot probleemoplossend vermogen. 
✓ Je kan accepteren dat jongeren en hun context weinig tot geen evolutie maken en je kan blij zijn met 

kleine succesjes. 
✓ Je houdt van uitdagingen, steeds opnieuw. 
✓ Je bent daadkrachtig en flexibel. Je kan grenzen stellen én kansen geven. 

Interesse… 
Stuur je cv en motivatiebrief naar sollicitaties@hagewinde.be.  
Meer info? Neem een kijkje op onze website www.mfcdehagewinde.be of contacteer  
Joke Impens: 09/337.89.00 of joke.impens@hagewinde.be 
 

MFC De Hagewinde ondersteunt kinderen en 
jongeren met gedrags -en emotionele problemen, 
autisme (ASS) en/of een mentale beperking. 
  
Werken bij De Hagewinde, dat is deel uitmaken van 
een warm en dynamisch team van deskundige en 
gedreven collega’s met een hart voor onze 
doelgroep.  
 

Begeleid(st)er 
Kadanz 
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