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Onbepaalde duur  
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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 

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. 

 

De functie 
 

 Je bent orthopedagogisch en leidinggevend verantwoordelijke van 2 zorggroepen verblijf 

voor jongeren met autisme spectrum stoornissen, gedrags- en emotionele stoornissen en 

mentale beperking. 

 Je ontwikkelt en realiseert samen met opvoeders en gezinsbegeleider de individuele 

handelingsplanningen en het orthopedagogisch leefklimaat. 

 Je staat mee in voor de permanentie ondersteuning en crisisinterventies in de totale 

organisatie. 

 Je bent verantwoordelijk voor of werkt mee aan tijdelijke projecten. 

Je profiel 
 

 Je hebt een master in de orthopedagogische wetenschappen. 

 Je beschikt over de theoretische kennis van en ervaring met de doelgroep. 

 Je hebt verbale, mentale en fysieke vaardigheden om met de doelgroep om te gaan. 

 Je hebt stevige coachende en leidinggevende competenties en kan het leiderschap 

‘dragen’. 

 Je bent zelfstandig, verantwoordelijk en sterk in samenwerken. 

 Je communiceert helder, zowel mondeling als schriftelijk. 

 Je bent loyaal, stabiel en flexibel. 

 
 

 

http://www.mfcdehagewinde.be/


 

 

Het aanbod 
 

 Je krijgt een contract van onbepaalde duur voor 38/38, verloning op masterniveau. 

 Je werkt en krijgt groeikansen in een warme, deskundige en dynamische omgeving. 

 Er is veel ruimte voor autonomie en initiatief. 

 Je krijgt gepersonaliseerde coaching. 

Interesse 
 

Solliciteer via mail, uiterlijk tegen 2 april 2021 naar sollicitaties@hagewinde.be    

Meer informatie bij Marleen Laureys, pedagogisch directeur. 

 

mailto:sollicitaties@hagewinde.be

