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Ben jij de enthousiaste contextbegeleider waar wij naar zoeken?   
 

Wat jij doet… 
✓ Je ondersteunt kinderen/jongeren van 0 tot 18 jaar en hun gezinscontext. Deze kinderen hebben 

een diagnose autismespectrum, gedrags- en emotionele stoornis en/of licht mentale beperking. 
De begeleidingen gaan voornamelijk in het gezin door.  Kracht- en netwerkgericht werken staan 
centraal. 

✓ Je verzorgt de bijhorende administratieve taken zoals verslaggeving en dossieropvolging. 
✓ Je neemt deel aan onze teamwerking. 

 

Dit bieden wij jou… 
✓ Een contract van onbepaalde duur (19u à 38u) dat onmiddellijk kan starten. 
✓ Je wordt lid van een warm en ondersteunend team en kan meebouwen aan onze werking. 
✓ Je kan je werkuren flexibel inplannen. 
✓ Verloning volgens PC319.01, afhankelijk van je kennis en ervaring.  
✓ Bijkomende verlofuren vanaf 35 jaar, terugbetaling woon-werkverkeer.  

 

Wie jij bent… 
✓ Je bent een enthousiaste medewerker met een bachelordiploma maatschappelijk werk of 

orthopedagogie. 
✓ Je hebt ervaring met onze doelgroep en met contextversterkend werken (meerwaarde). 
✓ In verbinding gaan met kinderen en hun context is één van jouw sterktes.  
✓ Je kunt zelfstandig werken. 
✓ Je bent stressbestendig en flexibel.  Je bent bereid ook ’s avonds te werken. 
✓ Je hebt een rijbewijs B en bent bereid je eigen wagen te gebruiken. 

 

Interesse… 
Solliciteren kan tot 7 april 2023 naar sollicitaties@hagewinde.be.   
Voor meer informatie kan je terecht bij Hilde Lammens (0473/94 97 16). 
Als je kandidatuur wordt weerhouden op basis van je motivatie en cv, word je uitgenodigd voor een 
selectiegesprek. 
 

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.  
 

Begeleider-aan-huis 

Boest 
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