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De Knoop werft aan: 

Medewerker time-out en dagbesteding  
70 % - onbepaalde duur  

Indiensttreding vanaf 01/01/2018 
     

De Knoop is het time-out en dagbestedingsproject voor de regio Waas en Dender. Het project wordt 

georganiseerd vanuit een samenwerkingsverband tussen de voorzieningen bijzondere jeugdzorg 

Waas en Dender – Dienstencentrum Hof Ter Welle, Spoor 56 , De Steiger, vzw Lia (Beaufort en OOOC 

De Morgenster) – , MFC De Hagewinde (VAPH) en de BuSO scholen De Karwij en Broederschool 

Lokeren. 

Het project wil een antwoord bieden op het ontbreken aan een gestructureerd time-out aanbod in 

deze regio. Daarnaast zorgt het project voor een begeleidingsaanbod en dagbesteding voor 

minderjarigen die even niet (kunnen of willen) aan het reguliere onderwijs deelnemen.  

Je functie 

- Je staat in voor de organisatie en (traject)begeleiding van time out vragen 
- Je staat in voor het aanbieden en organiseren van een activerend, gestructureerd 

dagbestedingaanbod 
- Je bouwt en onderhoudt mee aan een netwerk van externe partners en vrijwilligers die 

kunnen instaan voor de opvang/begeleiding van minderjarigen uit het project (zorgboeren, 
zelfstandigen, …) 

- Je verzorgt de administratie en verslaggeving van het project 
- Je werkt hiervoor samen met je collega’s 

Je profiel 

- Je bent een specialist in ervaringsleren en herstelgericht werken en kan deze principes vlot 
toepassen 

- Je bent een netwerker in hart en nieren 
- Je communiceert open en direct   
- Je vertrekt steeds vanuit de eigen kracht en dynamiek van de minderjarige en zijn context 
- Je hebt voeling met groepsdynamieken en -methodieken 
- Je bent goed in explorerende, motiverende en herstelgerichte gesprekken 
- Je hebt een bachelor opleiding in de menswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring 
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B 

 

 



 

 

 

Ons aanbod 

- Een uitdagend project dat je mee kan uitbouwen 
- Een flexibel rooster  
- Deeltijdse functie (70%) vanaf 01/01/2018 
- Contract onbepaalde duur bij MFC De Hagewinde (40%) en bij vzw LIA (30%) 
- Verlof te nemen in de schoolvakanties 

 

Solliciteren 

CV en motivatiebrief stuur je naar: sollicitaties@hagewinde.be met als onderwerp ‘sollicitatie 

medewerker De Knoop’. 

Meer informatie bij Hannes Van Troos, coördinator De Knoop - De Knoop, OOOC De Morgenster, 

Smoorstraat 8, 9250 Waasmunster – 052/46.04.27 – hannes.vantroos@vzwlia.be  

Solliciteren kan tot 10/12/2017. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdag 12/12/2017 en 

woensdag 20/12/2017. 
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