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Opvoeder/begeleider gesloten unit Kadanz bij MFC De 

Hagewinde - 30,4u à 38u - ziektevervanging 
 

 

 

 

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,…). 

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. Voor meer informatie kan je terecht op 
‘www.mfcdehagewinde.be.’ 

 

De Hagewinde is gestart met een nieuwe gesloten, beveiligende, prikkelarme unit. Een 

innovatieve en unieke zorgomgeving voor jongeren met een ernstige gedragsproblematiek 

en een hoog intensieve begeleidingsnood. Momenteel zoeken we een gedreven 

opvoeder/begeleider die samen met collega’s zijn of haar schouders wil zetten onder dit 

toonaangevende en unieke concept. Zin om je tanden te zetten in een nieuwe uitdaging en 

het verschil te maken voor jongeren met complexe problematieken? Lees dan zeker 

verder… 
 
 

Jouw functie 
 
Als opvoeder/begeleider begeleid je jongeren met ernstige gedrags- en emotionele 
moeilijkheden binnen een prikkelarme, beveiligde en gesloten zorgomgeving. 

 
 De focus van jouw begeleiding ligt op het uitbouwen van geïndividualiseerde 

zorgtrajecten, vertrekkend vanuit hun kracht en hun zorgnood, met veel 

aandacht voor hun sociaal emotioneel functioneren. 

 Je begeleidt hen in hun dagelijks functioneren en op alle levensdomeinen, oa 

basiszorg, (schoolvervangende) leermomenten en dagbesteding, ontspannings- 

en interesseactiviteiten,… 

 Je bouwt een langdurige begeleidingsrelatie op met een 8-tal GES+ 

jongeren/jongvolwassenen. Je hebt ook een begeleidingsopdracht in enkele 

kortdurende time out-trajecten (zowel voor jongeren uit De Hagewinde als voor 

jongeren uit andere voorzieningen). 

 In het weekend sta je mee in voor de crisisinterventies t.a.v. alle zorggroepen 

van Zorg De Hagewinde.

http://www.mfcdehagewinde.be/


Je profiel 
 

 Je hebt ervaring met en inzicht in de doelgroepen GES (+), mentale beperking, 

autismespectrumproblemen. 

 Je hebt een orthopedagogisch bachelor diploma of gelijkgesteld. 

 Je bent communicatief naar de jongeren, hun context 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. 

 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. 

 Je kan zowel individueel als in teamverband werken. 

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

voorbereide trajecten uitvoeren. 
 

 
 
 

Het aanbod 
 

 We bieden je een unieke kans om een fonkelnieuw en innovatief concept mee 

vorm te geven. 

 Je krijgt een contract aangeboden van 30,4u tot 38u ziektevervanging tot 

september 2021 (en kans op verlenging), met een correcte verloning volgens de 

barema’s van de sector 

 Je werkt binnen een 24/7-stelsel in een wisselend uurrooster (met inbegrip van 

weekends en slapende nachten). 

 Samen met je collega’s bouw je een evenwichtig uurrooster uit. 

 We ondersteunen je in je eigen kracht en je krijgt kansen om je eigen talenten en 

interesses te ontplooien. 

 We bieden je een warme, deskundige en dynamische werkomgeving. 
 

 

Interesse 
 

 Heb je interesse? Solliciteer zo snel mogelijk en uiterlijk op 21/02/2021 via 

mail naar: sollicitaties@hagewinde.be. (met de referentie: 

opvoeder/begeleider Kadanz 30u/38u – februari 2021). 

 Wil je meer informatie dan kan je terecht bij Tim Cogge 

(zorgverantwoordelijke Kadanz, 09 337 89 00)  
 

mailto:sollicitaties@hagewinde.be

