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   Kom aan boord van een groeiende organisatie in de Jeugdhulp, regio Waas en Dender! 
www.vzwlia.be  

 
OOOC De Morgenster is een regionaal centrum voor kind- en opvoedingsdiagnostiek in Waasmunster-
Sombeke en maakt deel uit van de Organisatie voor Jeugdhulp LIA vzw.  
We ondersteunen kinderen, jongeren, hun ouders en hun netwerk in hun zoektocht naar oplossingen 
voor de problemen die zij ervaren in de opvoeding en in hun leven. Deze diagnostiek kan zowel 
residentieel als ambulant gebeuren. Daarnaast voorziet De Morgenster ook in crisisopvang en 
begeleiding voor kinderen en jongeren in een crisissituatie. We doen dit met een ploeg van een 30-tal 
medewerkers. We zijn gevestigd in Sombeke omgeven door groen en rust.  
Onze huidige clustercoördinator schuift door naar een andere functie binnen LIA vzw. Vandaar deze 
vacature! 
 
 

   Wil je de leiding nemen over deze uitdagende werking? Lees dan zeker verder! 
 
 

Wij bieden jou: 

 De kans om te werken met een jonge, dynamische, gedreven ploeg medewerkers die samen 
met jou onze diagnostische werking verder willen uitbouwen. 

 Een ervaren coördinatorenteam en directieteam waar je op kan bouwen en steunen. 

 Je wordt lid van het directieteam 

 Een arbeidsovereenkomst van 80%  

 Verloning K5 (PC319.01) met overname van relevante anciënniteit  

 Gsm met (data)abonnement, een onkostenvergoeding en groepsverzekering 

 De mogelijkheid om in te tekenen op een interessant fietsleaseprogramma (e-bike) 

 Kortingen te verkrijgen via ‘Benefits at Work’ 

 Een flexibel uurrooster dat ook een antwoord biedt op jouw persoonlijk leven 

 Een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle en professionele hulpverlening  

 Individuele coaching en opleiding  

 Een zeer groene werkomgeving 

 Indiensttreding voorzien begin 2022 
 
Wat verwachten wij van jou?  
Je bent verantwoordelijk voor het operationeel beleid en het behalen van de vooropgestelde 
doelstellingen van jouw cluster De Morgenster. 
Tevens ben je verantwoordelijk voor het strategisch mee uittekenen van het aanbod gebaseerd op de 
verwachtingen en behoeften van de cliënten,  andere diensten en overheidsinstanties. 
Je stuurt rechtstreeks de pedagogisch coördinatoren, medewerkers onthaal- en cliëntadministratie en 
de technische medewerker aan.  
Je onderhoudt en bouwt een netwerk uit met interne en externe partners in de jeugdhulp. 
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  Hoe zien we jouw profiel? We verwachten nog geen 100% match! Daar werken we samen aan.  
 
 
Je kent de jeugdhulp en het bredere hulpverleningslandschap. 
Je hebt kennis van de contextuele, holistische of emancipatorische benadering. Kennis over 
kansarmoede is een pluspunt. Kennis over handelingsgerichte (gezins)diagnostiek is een meerwaarde. 
 
Je bent een teamspeler en kan ook zelfstandig werken. 
Je bent stressbestendig, flexibel en je kan inspelen op moeilijke situaties en deze hanteren. 
Je bent proactief, neemt initiatief, staat open voor nieuwe werkwijzen. 
Je voorziet je teamleden van opbouwende, resultaatsgerichte feedback zodat medewerkers zoveel als 
mogelijk vanuit zichzelf tot zelfinzicht en oplossingen komen. 

 
Je streeft voortdurend naar verbetering van de kwaliteit. Je bewaakt de kwaliteit a.d.h.v. processen, 
procedures en meetbare data. Je aanvaardt kwaliteitsbeheer als een opportuniteit om te leren. 
Je legt makkelijk contact, bouwt en onderhoudt constructieve formele en informele relaties binnen en 
buiten de organisatie, doorheen de verschillende organisatieniveaus en de betrokken disciplines. 

 
Je hebt minstens een professionele bachelor sociaal-agogisch werk of academische bachelor/master 
psychologie of pedagogische wetenschappen. 
Je hebt ervaring binnen de jeugdhulp en vult dit aan met ervaring in een coördinerende of 
leidinggevende functie. 
Je beschikt over een wagen en rijbewijs. 
 
 

 

→ Herken jij je in deze vacature en zie je deze functie als een opportuniteit binnen 
jouw professionele loopbaan, aarzel dan niet. Mail jouw persoonlijke motivatie 
met CV vóór 30/11/2021 naar de Algemeen Directeur van LIA vzw :  
stijn.deriemaeker@vzwlia.be . 

→ Meer informatie over deze vacante functie is te verkrijgen bij  
wieter.vanparijs@vzwlia.be - 052/46.04.27 

→ De uitgebreidere functieomschrijving is te verkrijgen bij dhr. Wieter Van Parijs.  
→ Aarzel zeker niet om contact te nemen. Wij beantwoorden graag al jouw vragen. 
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