
 
Vzw Onze Kinderen is een organisatie in de jeugdzorg, met een divers  
begeleidingsaanbod. De hulpverlening komt tegemoet aan de noden van 
minderjarigen en hun ouders, die zich in een verontrustende leefsituatie  
bevinden.  Met een team van meer dan 130 medewerkers staan we in voor 
de ondersteuning van 186 kinderen, jongeren en hun gezin. 

 
 

Voor onze afdeling in Menen zijn we op zoek naar een enthousiaste collega 

 

Integrale begeleider Kenter (m/v/x) 

 

Situering Kenter biedt intensieve begeleiding in de regio Menen aan 24 gezinnen met kinderen/ 

jongeren, waar het samenleven soms moeilijk loopt. In samenspraak met alle  

betrokkenen creëren we dynamische begeleidingstrajecten op maat, gebaseerd op 

contextbegeleiding en dagbegeleiding in groep. 

 

Functie Als integrale begeleider ben je betrokken op alle terreinen van de werking. Je gaat aan 

de slag met de kinderen en jongeren tijdens groeps- en individuele momenten, je 

maakt de verbinding met hun ruimere context via de contextbegeleiding en je staat in 

voor de bijhorende verslaggeving en administratieve taken. Samen met je collega’s 

draag je de verantwoordelijkheid voor de visie en de dagelijks werking van Kenter.  

 

Profiel  Je bent bachelor/master in een menswetenschappelijke richting, bij voorkeur met 

reeds wat ervaring, maar vooral  veel goesting in groeps- en contextwerk.  

 Flexibiliteit,  enthousiasme, zin voor initiatief, humor en relativeringsvermogen zijn je 

op het lijf geschreven. Je hebt een open houding t.a.v. cliënten en collega’s en bent 

gezond-kritisch m.b.t. het eigen functioneren. Avond- en occasioneel weekendwerk zie 

je als opportuniteiten. Je hebt een rijbewijs B en een eigen wagen ter beschikking. 

 

Aanbod Een veelzijdige job in een dynamische, creatieve en stimulerende werkomgeving.  

Individuele groeimogelijkheden op basis van interesse en professionele ondersteuning 

op maat. Flexibel uurrooster. 4/5de contract van onbepaalde duur.  

 Hospitalisatieverzekering na 1 jaar anciënniteit. Fietsvergoeding. 

 Loon volgens barema van de sector. Indiensttreding in wederzijds overleg. 

 

Interesse Mail uw motivatie + CV uiterlijk tegen 26/05/2022 naar Betsy Van Liefde, Algemeen 
Directeur (betsy.van.liefde@vzw-ok.be).  

 
Meer informatie  
Valerie Dewitte – teamverantwoordelijke Kenter 
Valerie.dewitte@vzw-ok.be of 056/51 89 51 
Kijk ook op http://www.vzw-ok.be 
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