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Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand staat in voor de ondersteuning en begeleiding van 
minderjarigen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking en/of 
gedrags- en emotionele problemen. 
 
Voor onze volwassenenwerking zijn wij op zoek naar een:  
 

Begeleider tehuis Origo te Sint-Truiden (m/v) 
Contract onbepaalde duur, 100% 

Indiensttreding: zo spoedig mogelijk 

Situering 

 
Origo is een nieuw project, opgestart in oktober 2020, dat ondersteuning op maat biedt aan 
volwassenen met een  

 verstandelijke beperking en/of ASS met gedrags- en/of emotionele problemen 

 eventueel met bijkomende forensische problematiek 
 

Origo is een gesloten tehuis. De werking bestaat uit 2 groepen van telkens 5 cliënten die 
moeizaam of niet in groep kunnen functioneren. De focus ligt op individuele trajecten, een 
prikkelarme omgeving, structuur en het bieden van ondersteuning bij acting-out.  
 
Op onze website vind je een artikel over de opstart van Origo: www.sintferdinand.be/nieuws/o-c-
sint-ferdinand-start-nieuwe-werking-op-welzijnscampus-sint-truiden.  

Wat houdt de functie in? 

 

 Je staat in voor de woon- en dagondersteuning van de cliënten en werkt daarbij voornamelijk 
1 op 1. Vaak terugkerende elementen zijn de hoge nood aan emotionele beschikbaarheid, 
prikkeldosering en waar nodig het forensische aspect 

 Je benadert de zorgvraag van de cliënt vanuit de visies, kaders en methodieken eigen aan de 
werking en gaat een positieve ondersteuningsrelatie aan 

 Je werkt samen binnen een multidisciplinair zelforganiserend team, neemt hierin een aantal 
verantwoordelijkheden op, denkt actief mee en ondersteunt collega’s waar nodig 

 

Wie zoeken we? 

 

 Je gaat methodisch-planmatig te werk 

 Je bent sterk in samenwerking 

 Je bent klantgericht 

 Je beschikt over de competentie zelfhantering 

 Je bent stressbestendig en reageert veerkrachtig op onvoorziene omstandigheden  
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Wat verwachten we van jou? 

 

 Je beschikt over een sociaal-agogisch diploma (vb. graduaat/bachelor orthopedagogie 
ergotherapie, maatschappelijk werk) of een bachelor psychiatrische verpleegkunde 

 Ervaring met de doelgroep en/of het forensisch werken is een voorwaarde 

 Je bent bereid om te werken met een variabel uurrooster: een continu en flexibel systeem 
 

Wat bieden we jou? 

 

 Een boeiende en uitdagende job in een professionele werksfeer 

 Kansen tot ontwikkeling via vorming en opleiding 

 Samen zoeken naar een goede afstemming tussen werk en privé 

 Verloning volgens de barema’s opvoeder van het VAPH 

 Voor extra voordelen, bezoek onze jobsite: www.sintferdinand.be/jobsite 

 Contract: voltijds, onbepaalde duur  

 Plaats van tewerkstelling: Sint-Truiden 

 Indiensttreding: zo spoedig mogelijk 

Interesse?  
 

Vul het sollicitatieformulier in via onze website: www.sintferdinand.be/jobsite. Je sollicitatie dient 
ons uiterlijk op 22/04/2021 te bereiken.  
 
Voor meer informatie betreffende onze organisatie, bezoek www.sintferdinand.be en 
www.broedersvanliefde.be.  
 
Bij eventuele vragen rond de vacature, kan je mailen naar 

sf.selecties@ferdinand.broedersvanliefde.be.  
 
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, 
handicap... 
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