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Opvoeder crisisinterventie- en time out bij MFC de Hagewinde 

(WEEKEND, 19u) 

 

MFC De Hagewinde ondersteunt kinderen en jongeren met gedrags -en emotionele problemen, 

autisme (ASS) en/of een mentale beperking. Zij en hun context kunnen er terecht voor zorg en 

ondersteuning op maat (dagopvang, verblijf, begeleiding aan huis,…). Werken bij De Hagewinde, 

dat is deel uitmaken van een stabiel en dynamisch team van professionele en gedreven collega’s 

met een hart voor onze doelgroep. Voor meer informatie kan je terecht op 

‘www.mfcdehagewinde.be.’ 

 

De Hagewinde is een grote organisatie, actief in de regio Waas en Dender. Ze streeft ernaar 

maximaal in te gaan op de steeds veranderende zorgvragen van de kinderen, jongeren en hun 

context en zoekt daarom ook regelmatig nieuwe medewerkers met inzicht in en een hart voor 

deze doelgroep.  

Jouw functie 

 

De Hagewinde zoekt 3 gemotiveerde opvoeders crisisinterventie en time-out (weekend).   

 

 Je maakt deel uit van het crisisinterventie- en time out team van MFC 

De Hagewinde, maar voltrekt je job voornamelijk in het weekend. 2-

wekelijks vindt de vergadering plaats tijdens de week en sporadisch 

organiseren we een weekdienst om je integratie binnen het team te 

ondersteunen.  

 Je ondersteunt de zorggroepen als multi-inzetbare weekendopvoeder in 

crisisluwe periodes. 

Jouw profiel 

 

 Je hebt een orthopedagogisch bachelor diploma of ervaring binnen de sector.  

 Ervaring en inzicht in de doelgroep waarmee je zal werken is een grote meerwaarde.  

 Weekendwerk (miv sporadisch feest-en brugdagen) is voor jou een keuze.  

 Je beschikt over een fysieke, mentale en verbale stevigheid om met de doelgroep om te 

gaan. 

 Je kan autonoom werken maar je kan ook vlot samenwerken. 

 Je leert snel, bent creatief en houdt van out of te box werken. 

 Je hebt een brede interesse en leert graag constant bij.  

 Je bent communicatief naar de jongeren en naar collega’s.  

 Je vertrekt vanuit de sociaal emotionele ontwikkeling van jongeren. 

 Je kan en wil de persoons- en teamgerichte veiligheidstechnieken (PTV) hanteren of je 

bent minstens bereid je hierin te verdiepen en te trainen tot het niveau ‘expert’. 

 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 neemt autonoom verantwoordelijkheid, maar je kan evenzeer door collega’s 

voorbereide trajecten uitvoeren. 

 

 

http://www.mfcdehagewinde.be/


Het aanbod 

 

 Je krijgt een contract aangeboden van 19u vanaf 01/03/2021 (onbepaalde 

duur), met een correcte verloning volgens het barema van het VAPH, met inbegrip van de 

weekendprestaties. Je werkt hoofdzakelijk in daguren tijdens het weekend.  

 Je werkt in de Poststraat in Lokeren en geniet van een vlotte bereikbaarheid (er is gratis 

parking, je werkt niet ver van het treinstation, je werk is makkelijk te bereiken per fiets).  

 Je woon-werkverkeer wordt terugbetaald. 

 Je wordt opgenomen in de warme, deskundige en dynamische sfeer die bij De Hagewinde 

heerst. 

 Je leert omgaan met crisisinterventies vanuit de buik van de organisatie. Je werkt met een 

divers publiek en leert verschillende zorggroepen en problematieken beter kennen.  

 Je krijgt vorming en opleiding in de PTV-technieken en coaching in het omgaan met crisis-

interventies.  

Interesse om ons team te versterken? 

 

Stuur uiterlijk op 15 maart je CV en motivatiebrief naar sollicitaties@hagewinde.be. 

Heb je eerst  nog vragen, neem dan gerust contact op met Rebecca Cools 

(rebecca.cools@hagewinde.be, 09/337.89.00). 
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