
 

Mekanders vzw – Steenweg op Oosthoven 25 – 2300 Turnhout 
Tel: +32 14 44 83 70 – info@mekanders.be – www.mekanders.be 

Vzw Mekanders biedt kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning aan kinderen en 
volwassenen met een beperking. Lokale verankering, kleinschalige werking en zorg op 
maat vormen de rode draad doorheen onze organisatie. We zijn met onze werkingen 

verspreid over de hele Noorderkempen. 
 

Vzw Mekanders werft aan  
 

Orthopedagoog M/V/X (40/40) 
vervangingscontract bepaalde duur 

 
Opdracht: 

- Je staat in voor de orthopedagogische ondersteuning van verschillende teams. 
- Je coördineert de intake van nieuwe cliënten, en volgt hen verder op doorheen het 

hulpverleningstraject. 
- Je coacht en ondersteunt de teamcoaches en de medewerkers om aan cliënten een 

kwaliteitsvolle begeleiding te kunnen aanbieden volgens de visie van Mekanders.  
- Je adviseert directie en werkt mee aan de ontwikkeling van het orthopedagogische beleid. 

 
Profiel: 

- enthousiaste en gedreven collega die meebouwt aan een positieve sfeer 
- veerkrachtig en voldoende maturiteit 
- zelfstandig werken, creatief denken en initiatief nemen 
- teamspeler en vlot samenwerken met anderen 
- sterke communicatieve, verbindende en coachende vaardigheden en sociaal vaardig 
- methodisch denken en handelen 
- analyseren op basis van verschillende theoretische invalshoeken 
- plannen en organiseren, motiveren en begeleiden 
- ervaring in de ondersteuning van personen met een handicap 
- vertrouwd met nieuwe tendensen in de zorg voor personen met een handicap 
- gedegen kennis over diverse handicaps, de theoretische kaders inzake emotionele 

ontwikkeling en kwaliteit van leven 
- administratieve en computervaardigheden 
- eigen wagen en rijbewijs B 
- diploma master/licentiaat in de pedagogische wetenschappen 

 
Ons aanbod: 

 voltijds contract van bepaalde duur (40/40ste) 

 verloning afhankelijk van diploma en relevante anciënniteit volgens de barema’s van paritair 
comité 319.01. 

 boeiende en uitdagende job  

 samenwerken met 2 collega-orthopedagogen  

 uitdagende werkomgeving in een dynamische organisatie 

 indiensttreding vanaf maart 2023  
 
Geïnteresseerden sturen hun gemotiveerde kandidatuur met uitgebreid curriculum vitae voor  
15 maart 2023 naar Betty Buyens, personeelsdirecteur, betty.buyens@mekanders.be  
Informatie inwinnen kan bij Annemie Vandebriel, pedagogisch directeur, 
annemie.vandebriel@mekanders.be  014/44.83.73. 

http://www.mekanders.be/
mailto:betty.buyens@mekanders.be
mailto:annemie.vandebriel@mekanders.be

