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VACATURE ORTHOPEDAGOOG 
Vervangingscontract 3/4 (28.5u/week) 

Werken in Emiliani  

Emiliani is een dynamische en innovatieve voorziening in Lokeren. We zijn voortdurend op 

zoek naar manieren om de dagelijkse ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke 

beperking niet alleen te garanderen, maar ook te verbeteren. Samen met de cliënten en hun 

netwerk bekijken we hoe hun leven invulling kan krijgen op vlak van wonen, werken en vrije 

tijd…  Meer dan 300 collega’s werken dagelijks aan doelen die we samen vooropstellen. 

Emiliani wil een omgeving zijn waarin het welzijn van zowel cliënten als medewerkers 

voorop staat. Om dat doel te bereiken is samenwerking en dialoog heel belangrijk. Samen 

kan je meer bereiken, met respect voor ieders eigenheid en talenten. 

 

Werken als orthopedagoog 

De orthopedagoog coacht teams inhoudelijk bij het ondersteunen van cliënten met 

bijzondere ondersteuningsnoden en zorgvragen. Hij/zij kijkt vanop afstand mee, stelt vragen 

en denkt mee na om samen te verdiepen. Hij/zij reikt inhoudelijke kaders en thema’s aan.   

De orthopedagoog coacht de ondersteuners die instaan voor de opmaak en de opvolging van 

het Persoonlijk Ondersteuningsplan.  

De orthopedagoog investeert in de ontwikkeling van expertise/specialisme (vb.: autisme, 

dementie, sociaal-emotionele ontwikkeling, vrijheidsbeperkende maatregelen, 

seksualiteit,...) in onderlinge afstemming met jouw collega's.  

 

Wat verwachten we van jou?  

• Je beschikt over een diploma master in de pedagogische wetenschappen 

• Je geeft richting aan jouw eigen handelen en aan dat van de teamleden, vertrekkend 

vanuit de visie van Emiliani 

• Je bent een kritische denker die nagaat of en hoe de kwaliteit van de dienstverlening 

verbeterd kan worden 

• Je hebt affiniteit met de doelgroep 

• Je neemt een trekkersrol op in het proces van de zorgvernieuwing 

• Je bent communicatie- en luistervaardig, je communiceert open en constructief 

kritisch met de betrokken partners in de dienstverlening 
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• Je bent bereid tot het volgen van vorming en het geven van vorming over agogische 

onderwerpen 

• Je kan je eigen handelen en omgangsstijl in vraag stellen 

• Je bezit een positieve, enthousiaste ingesteldheid en een loyale houding 

• Je bent stressbestendig, kan omgaan met crisissituaties 

 
 

Wat kan jij van ons verwachten?  

• Vervangingscontract (28,5u/week) 

• Verloning volgens barema van de sector 

• Een gevarieerde job met uitdagingen 

• Vorming en coaching in de functie 

• Startdatum: oktober 

• Einddatum: vermoedelijk maart 2023 

• Een aangename werksfeer en ondersteuning door een warm en enthousiast team 

• Lekkere warme maaltijden aan een voordelig tarief (€2,50/maaltijd) 

• Emiliani ligt op wandelafstand van het station. Jouw bus- of treinabonnement voor 

woon-werkverkeer wordt terugbetaald of je ontvangt een aantrekkelijke 

fietsvergoeding (0,25 euro/km) 

Interesse in deze job? 

De selectie omvat een gesprek en een praktische proef. Voor meer informatie kan je terecht 

bij Lieve Pensaert via het algemeen telefoonnummer 09/348 17 39.  

Solliciteren kan door jouw motivatiebrief en CV vóór 10/10 te bezorgen aan Lieve Pensaert 

via vacature@emiliani.be met vermelding van volgende referentie: LP/1092022/ortho 
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