
vzw Onze Kinderen is een organisatie in de jeugdhulp, 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 ruim 130 medewerkers 
staan we in voor de ondersteuning van 188 kinderen, jongeren en 
hun gezin. 
 

 

Vacature 
 

Coördinator adolescentenafdelingen 
voltijds contract - onbepaalde duur 

vzw Onze Kinderen Roeselare 
 
 
1. Algemene duiding bij de functiebeschrijving 

De functie van coördinator situeert zich vooral in het inhoudelijk en organisatorisch vorm geven aan 
het beleid van verschillende adolescentenafdelingen (zowel residentieel als ambulant).  

Je staat in voor het aansturen, plannen, organiseren en coördineren en ziet erop toe dat de visie en 

het profiel van de afdelingen consequent zijn met de noden en ontwikkelingen in regio en sector.  
Je werkt in tandem met de stafmedewerker, die zich eerder toelegt op het inhoudelijk traject van de 
jongeren en de context en op de werkbegeleiding van de medewerkers. Innoveren en grenzen 

verleggen is inherent aan de opdracht. 
Als coördinator word je rechtstreeks aangestuurd door directie. 

 

 
2. Kernverantwoordelijkheden 

✓ m.b.t. het inhoudelijk profiel van de adolescentenafdelingen: 

▪ Vertalen van de visie en strategie van de werking (zie erkenning) in concrete actieplannen. 

▪ Opvolgen van de hulpverlening naar vraag en aanbod en het aanpassen van de vormgeving  
op maat van cliënt en verwijzer. 

▪ Aansturen, ondersteunen, motiveren en inspireren van het team. 

▪ Verantwoordelijkheid dragen voor de in- en uitstroom en contacten onderhouden in deze 
met externe instanties. 

▪ Opvolgen van de wet- & regelgeving ter zake, in overleg met directie. 

✓ m.b.t. beleidsondersteuning en begeleiden van een aantal processen binnen de organisatie : 

▪ Initiëren, opvolgen en bewaken van het kwaliteitsbeleid van de unit. 

▪ Verantwoordelijkheid dragen voor het aanwervingsbeleid en opleidingsaanbod van de 

afdelingen, in nauwe samenwerking met de directie. 
▪ Verantwoordelijkheid nemen in het uitvoeren en adviseren van beleidskeuzes binnen de vzw, 

binnen de samenwerkingsverbanden met derden en bij het opzetten van projecten intern en 
extern. 

(zie functieomschrijving in bijlage) 

 
 
3. Wij bieden:  

▪ Een voltijdse betrekking (38/38) voor onbepaalde duur. 
▪ Verloning volgens sectorbarema en extra legaal voordeel  

(o.a. hospitalisatieverzekering, groepsverzekering). 



▪ Gevarieerd en uitdagend werk als lid van het middenkader van een kwaliteitsvolle organisatie 
met een toekomstgerichte visie en een positieve organisatiecultuur. 

▪ Flexibele werkuren met mogelijkheid tot hybride werken. 
▪ Permanente vorming. 

 
 

4. Wij verwachten  

van de kandidaat dat hij/zij:  
▪ Beschikt over een master- of bachelordiploma in de richting humane wetenschappen. Een 

bijkomende klinische opleiding is een extra troef 
▪ Min. 3 jaar ervaring heeft in de (jeugd)hulp. Ervaring als leidinggevende is een pluspunt. 

▪ Interesse in de brede waaier aan adolescentenproblematieken 

▪ Een maatgericht, geïndividualiseerde visie heeft op hulpverlening, en dit zowel kan toepassen 
binnen een residentiële als ambulante setting. 

▪ Expliciet netwerkgericht is 
▪ Een coachende stijl van leidinggeven hanteert, zich inspirerend en motiverend opstelt t.a.v. 

collega’s en begeleiders. 

▪ Zelfstandig kan werken met zin voor initiatief en verantwoordelijkheid, vlot en constructief 
ageert in communicatie, overleg en samenwerking, een goed probleemoplossend vermogen 

heeft en stressbestendig is. 
▪  De functie vereist een grote mate van beschikbaarheid. 

 
  

Kandidatuurstelling  

Mail je motivatie en CV voor 18/12/22 naar Betsy Van Liefde (algemeen directeur), 

e-mail: betsy.van.liefde@vzw-ok.be 
 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kan u contact nemen met Betsy Van Liefde – 051/22.21.44. 

Kijk ook op www.vzw-ok.be 
 
 
Startdatum: in onderling overleg 
 
  

mailto:betsy.van.liefde@vzw-ok.be
http://www.vzw-ok.be/


F U N C T I E B E S C H R I J V I N G  C O Ö R D I N A T O R   

 

TAKEN & BEVOEGDHEDEN  VERANTWOORDING 

Inhoudelijk beleid en profiel  
 
 

 
 
 
 

Randvoorwaarden afdelingen verzorgen  

 

 

 

 
Ontwikkelingen in de sector opvolgen 
 
 

Beheer van in- en uitstroom 
Beheer van schakelmogelijkheden 

 

 
Overleg met verwijzende instanties en 

samenwerking met andere diensten 

 
 

▪ brugfunctie met directie 

▪ afstemming stafmedewerker, 

teamverantwoordelijke 

▪ intern overleg 
 
 

▪ VTO beleid  

▪ Beheer personeelsinzet 

▪ Beheer van optimaal 
begeleidingsklimaat 

 

▪ Studiedagen, literatuur, vorming 
 

 

▪ ACT 
▪ Interne regie organisatie 

▪ Afstemming CP/A 
 

▪ overlegmomenten ad hoc 

▪ periodiek overleg met verwijzende 

instanties / ACT 

▪ directie 

 
 

 

Leidinggevend tav begeleiders afdelingen ▪ dagelijkse aansturing 

▪ functioneringsgesprekken 

 

Evaluatie en bijsturen van team-
functioneren  

Sturing van de onderlinge samenhang 
tussen de verschillende deeltaken 

▪ teamvergaderingen 

▪ teamdagen 

▪ overleg team 

  

Informeren en adviseren van directie in 
functie van het uitstippelen van 
beleidsaspecten unit 

 
werkoverleg 
coördinatorenoverleg 

  

kwaliteitsbeleid  afdelingen 

 

 

Cel Q 

 


