
 

 

Gezocht!  

Enthousiaste collega voor team Ontgrendeld : 

forensisch begeleider (m/v) - voltijds – onbepaalde duur 
 
OBRA|BAKEN vzw biedt ondersteuning aan personen met een beperking en hun netwerk. Team 
Ontgrendeld behoort tot de forensische deelwerking en richt zich tot meerderjarige justitiabelen 
met een (vermoeden van) beperking.   
 

Wij kijken uit naar een collega die onze missie mee in praktijk wil zetten: 
We willen medestander zijn van kwetsbare mensen met een (vermoeden van een) beperking 

in een forensische of risicovolle context. Samen gaan we op zoek naar het haalbaar en zinvol 

invullen van de detentie. Centraal staan daarbij: perspectief vinden vanuit krachten en 

talenten én investeren in duurzame verbinding. Dit vormt de basis voor de zoektocht naar 

een fijne, geschikte plek in de samenleving. Onze persoonsgerichte, aanklampende houding 

maakt ons uniek, net als onze bijzondere aandacht voor wie elders uit de boot valt. 

 

Functieomschrijving 
Alle medewerkers in het team nemen een ondersteunende en adviserende begeleidersrol op 
inzake beeldvorming rond handicap, ondersteuningsnoden in functie van reclassering, bejegening 
van personen met een beperking in detentie, enz.   
 
Meer concreet heb je deze rollen:  

1. Begeleiden van je cliënten in de gevangenis :  

• Je biedt psychosociale en praktische ondersteuning op verschillende 
levensdomeinen met het oog op een grotere zelfredzaamheid en levenskwaliteit.  

• Samen met de cliënt werk je doelgericht en planmatig aan een duurzame re-
integratie in de samenleving.   

2. Samen met het team verantwoordelijkheid opnemen voor het geheel : in beurtrol 
opnemen van groepsactiviteiten zoals zorgwandeling en zorgwerkhuis, oog hebben voor 
collectieve teamtaken, flexibel inspringen waar nodig, meedenken met collega’s, actieve 
deelname aan intervisie, enz.  

 
Je werkt autonoom en tegelijk samen in een collegiaal, afgestemd en flexibel team. Je komt 
geregeld nauw in contact met diensten binnen en buiten de gevangenis alsook met het netwerk 
van de cliënt.  
 
Je werkt 1,5 dag per week in de gevangenis van Gent. 1 dag per week begeleid je cliënten in de 
gevangenis van Beveren. Waar nodig begeleid je cliënten naar buiten bij een intake, familiebezoek, 
werkproject, enz.    
1,5 dag per week sta je, samen met een collega, in voor de werkprojecten, waarbij je mobiele 
begeleiding biedt aan cliënten van het FPC en de Nieuwe Wandeling.  Je creëert mee een veilige 
oefenvloer om nieuwe (arbeid)vaardigheden aan te leren.  
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Je officiële werkplaats is het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg waar het wekelijks teamoverleg 
doorgaat, je administratie kan bijwerken,... Thuis werken tijdens je administratietijd is mogelijk.  

  

Het werkrooster is in de regel overdag, maar je bent bereid om ’s avonds te werken op basis van 
de ondersteuningsvraag van de cliënt of op vraag van de organisatie.   
 

Functievereisten 
• Je hebt min. 2 jaar ervaring in het begeleiden van personen met beperking. Bijkomende 

ervaring in forensische context is een meerwaarde. 

• Je beschikt over een diploma dat relevant is voor de job. 

• Je hebt een brede kennis van de sociale kaart en kan deze vlot toepassen in de praktijk . 
• Als je notie hebt van het emotioneel ontwikkelingskader van Došen, is dit een troef. 

• Je bent in bezit van een rijbewijs B en je beschikt over een eigen wagen voor 
dienstverplaatsingen. 

 

Functieprofiel 
• Je professionaliteit gaat hand in hand met een gezonde dosis humor en zelfrelativering. 

• “Verbindende communicatie” is bekend terrein en wil je in praktijk zetten. 

• Je linkt je persoonlijke drijfveren met overtuiging aan ons waardenkompas. 

• Je hebt een beeld van jouw gevoelige thema’s rond strafbare feiten en hoe je 
grensoverschrijdend gedrag en de persoon kan scheiden. 

• Je voorkeur voor autonoom werken combineer je soepel met teamwerk.  

• Je kan vertrouwensvol balanceren tussen standvastigheid en flexibiliteit. 

• Je out-of-the-box ideeën stromen door naar het team en je cliëntenwerk.  
• Je steekt graag de handen uit de mouwen en doet samen klussen en tuinwerk met de 

cliënten tijdens de werkprojecten. 
 

Wij bieden 
• Een 38u contract voor onbepaalde duur met onmiddellijke in dienst treding.  
• Verloning volgens de wettelijke bepalingen van PC 319.01, barema B1c 

• Een dynamische, uitdagende werkomgeving met focus op kwaliteit en ruimte voor 
ontwikkeling. 

 

Hoe solliciteren? 
Voel je je aangesproken? Stemmen de functievereisten en profiel overeen? Kan je meteen starten? 
Bezorg ons je cv en motivatie voor vrijdag 13 mei 2022 t.a.v. Leen De Roo, 
leen.deroo@obrabaken.be  
 
Nog vragen? Aarzel niet om contact te nemen met Leen De Roo, coördinator 
leen.deroo@obrabaken.be of 0491/90 78 92.  
 
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op woensdagvoormiddag 18 mei 
2022. 


