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Ben jij de enthousiaste gezinsbegeleid(st)er Kadanz waar wij naar 
zoeken?   
 

Wat jij doet… 
✓ Je gaat aan de slag met de gezinnen van de kinderen die verblijven in de gesloten, prikkelarme en 

beveiligende unit Kadanz. In deze zorgomgeving begeleiden we jongeren met een ernstige 
gedragsproblematiek en een hoog intensieve begeleidingsnood. 

✓ Je realiseert een coherente gezinsbegeleiding: je biedt contextbegeleiding vertrekkende vanuit de 
sterktes van de gezinnen, dit in samenwerking met de zorgverantwoordelijke en de begeleiders. 

✓ Je verzorgt de bijhorende administratieve taken zoals verslaggeving en dossieropvolging. 
✓ Je neemt deel aan teamoverleg. 

✓ Je neemt orthopedagogische verantwoordelijkheid op bij afwezigheid van de 
zorgverantwoordelijke(n). 

Dit bieden wij jou… 
✓ Een warme, deskundige en dynamische werkomgeving in het groene centrum van Lokeren. 
✓ Een deeltijds contract (25,4u) van bepaalde duur (1/11/2022 – 16/04/2023). 
✓ Een verloning volgens wettelijk barema VAPH 319.01, terugbetaling woon-werkverkeer, extra 

verlofregeling vanaf 35 jaar. 
✓ Flexibele werkregeling. 
✓ Op korte tijd een berg ervaring op het vlak van werken met gezinnen, contextversterkend werken en 

het begeleiden van kinderen en jongeren met een handicap. 

Wie jij bent… 
✓ Je hebt een diploma sociaal werk of een (ortho)pedagogisch diploma op zak.  
✓ Ervaring met en inzicht in de doelgroep en contextversterkend werken is een pluspunt. 
✓ Je bent voldoende stressbestendig en communicatief sterk. 
✓ Je hebt een probleemoplossend vermogen en werkt krachtversterkend. 
✓ Je werkt graag in teamverband en bent sensitief. 
✓ Je past je uurrooster aan aan de noden van de gezinnen (ook avondwerk) en de orthopedagogische 

werking. 
✓ Je bezit een rijbewijs B en bent bereid je eigen wagen te gebruiken. 

Interesse… 
Stuur je cv en motivatiebrief vóór 5 oktober naar sollicitaties@hagewinde.be.  
Meer info? Neem een kijkje op onze website www.mfcdehagewinde.be of contacteer  
Tim Cogge: 09/337.89.00 of tim.cogge@hagewinde.be 

MFC De Hagewinde ondersteunt kinderen en 
jongeren met gedrags -en emotionele problemen, 
autisme (ASS) en/of een mentale beperking. 
  
Werken bij De Hagewinde, dat is deel uitmaken van 
een warm en dynamisch team van deskundige en 
gedreven collega’s met een hart voor onze 
doelgroep.  
 

Gezinsbegeleid(st)er  
Kadanz 
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