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Vesta vzw ondersteunt personen met een beperking samen met hun familie   
én netwerk bij het maximaliseren van hun levenskwaliteit.     

Wij houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de individuele noden.  
 

Onze medewerkers vervullen hierbij een centrale rol.    
Daarom investeren wij in de groei van elke medewerker én in verbondenheid.     

We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de individuele verwachtingen. 
 

Hierdoor realiseren wij in de huidige maatschappij een meerwaarde.   
Bovendien nemen wij actief contact met alle belanghebbenden om zo  

mee  te werken aan maatschappelijke ontwikkelingen. 
 

 
 
Vesta geeft woon- en dagondersteuning aan volwassen personen met een beperking. De 
mate en de frequentie van ondersteuning op de verschillende levensdomeinen wordt 
bepaald op basis van de behoefte en de wensen van de cliënt en zijn omgeving. 
Vesta zet in op kwaliteitsvolle dienstverlening. 
Samen met de cliënt, zijn familie, eventueel externe diensten die ondersteuning bieden, 
stemt Vesta haar dienstverlening af. 
 

 
ORTHO-AGOOG / PSYCHOLOOG 

 

 
 
Je taakinhoud : 

• Je staat in voor de opvolging van cliënten die door Vesta ondersteuning krijgen 

• Je hebt rechtstreekse contacten met de cliënten (individuele gesprekken, bezoek aan 
de cliënt in zijn groep of studio, …) 

• Je coacht medewerkers van Vesta vanuit beeldvorming van de cliënt op basis van 
theoretisch inzicht en ervaringen van alle betrokkenen. 
Samen met de verschillende betrokkenen stem je de begeleidingsadviezen af om zo 
de kwaliteit van ondersteuning te optimaliseren. 

• Je hebt contacten met familieleden en externe diensten i.h.k.v. de begeleiding van de 
cliënt. 

• Je ondersteunt medewerkers in de praktijk. 

• Je geeft mee vorm aan het beleid van Vesta (visie, ontwikkeling van de organisatie, 
…) 

• Je neemt op actieve wijze deel aan overlegmomenten. 

• Je draagt bij tot een goede dagdagelijkse samenwerking met alle belanghebbenden 
(vb. familie, andere interne of externe diensten) vanuit de visie van evenwaardig 
partnerschap. 

• Je werkt mee aan bepaalde andere taken of projecten binnen Vesta 
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Je profiel :  

• Je beschikt over de volgende competenties:  
o Je bent integer, betrokken en beschikt over voldoende sensitiviteit 
o Je bent creatief en vindt zelfontwikkeling een uitdaging 
o Je hebt een goed analyserend vermogen en neemt initiatief 
o Je kan goed samenwerken en zet hierbij ook in op coaching  
o Je bent omgevingsbewust, hebt een visie en bent ook bereid om die te delen   
o Je kan je vlot mondeling en schriftelijk uitdrukken in het Nederlands 

• Het hebben van ervaring met de doelgroep en/of kennis van en ervaring met het 
kader rond emotionele ontwikkeling is een meerwaarde. 

• Je beschikt over een diploma Master of Science in de pedagogische wetenschappen 
(orthopedagogiek) of psychologie 

 
 
 
Ons aanbod : 

• Je komt terecht in een pluralistische organisatie met een informele sfeer en de nodige 
aandacht voor persoonlijke professionele groei. 

• Je werkt 30,4u/week in een tijdelijk contract tot eind december 2018. 

• Je wordt betaald volgens de barema’s en regelgeving binnen paritair comité 319.01. 
Je anciënniteit wordt volgens de reglementering van de subsidiërende overheid 
meegenomen.   

• Je ontvangt een vergoeding woon-werkverkeer 
 
 
 
 
Je motivatiebrief met CV en een kopie van de behaalde diploma’s of getuigschriften mail je 
aan Hilde Wauters, HRD dienst (hilde.wauters@vestavzw.be graag tegen 10/7/18) 
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