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Ortho-agoog 

• Jouw functie  

Hubbie begeleidt mensen met een beperking in wonen, werken, leren, ontspannen en vrije tijd.  

Wij geloven in een samenleving waar iedereen zich thuis voelt, helemaal zoals hij of zij is.  

Wij vinden dat mensen eigen keuzes kunnen maken, vanuit hun unieke kracht, terwijl ze toch in 

volle verbinding staan met de wereld daarbuiten.  

Wij willen dat iedereen een kwaliteitsvol leven leeft.  

Wij gaan voor zo gewoon mogelijk én zo specifiek als nodig.   

 

Via de functie als ortho-agoog draag je bij tot een goed afgestemde en kwaliteitsvolle 

ondersteuning volgens de missie en visie van Hubbie, door kennis en expertise te verwerven, te 

delen, te vertalen en verbindend toe te passen, zowel intern als extern. 

De ortho-agoog in Hubbie neemt verschillende opdrachten op: 

- Inhoudelijke opvolging van cliënten gedurende hun hele begeleidingstraject   

- Coaching van begeleiders gelinkt aan cliëntopvolging 

- Inhoudelijke ondersteuning van de teamwerking 

- Breed uitwerken en opvolgen van het leren in Hubbie  

 

 

• Jouw profiel 

Kerncompetenties Hubbie:  

• Verfrissend handelen 

• Verwonderd openstaan 

• Richting geven met persoonlijk leiderschap 

• Verbindend (net)werken 

• Helder en transparant communiceren 

• Durvend ervoor gaan 
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• Procedure 

Heb je interesse of wil je meer info?  

Contacteer Chris Van Wesemael, coördinator Team Kennis & Expertise. 

Solliciteren kan tot 10/4 door je motivatiebrief en CV te sturen naar Chris. 

Tel. 0490 11 81 23 – E-mail. chris.vanwesemael@hubbie.brussels  

 

• Ons aanbod 

Een uitdagende, boeiende en leerrijke job in het bruisende Brussel! 

Verwelkoming in een warme, dynamische organisatie met goede werksfeer 

Samenwerking binnen een zelfsturend team van ortho-agogen met uiteenlopende werkervaringen 

Volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen 

Kans om inhoudelijk mee te werken aan werkgroepen en projecten  

Flexibele werkuren 

Mogelijkheid tot telewerk 

Vervangingscontract van 30,4u per week (0,8VTE) tot eind 2022, met zo snel mogelijke indiensttreding 

Verloning volgens diploma (barema PC 319.01) 

Actieve verplaatsing per fiets, openbaar vervoer of auto, naar diverse locaties in Brussel 

Plaats van tewerkstelling:  

- Jean Robiestraat 29, 1060 Sint-Gillis 

- Louis Wittouckstraat 54, 1020 Brussel 

- Artesiëstraat 15, 1000 Brussel 
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Contacteer Chris Van Wesemael, coördinator Team Kennis & Expertise. 
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Functiespecifieke competenties: 

• Integer 

• Flexibel  

• Kwaliteitsgericht 

• Meerzijdige partijdigheid 

• Constructief samenwerken 

• Procesgericht 

• Zelfstandig 

• Plannen en organiseren 

• Didactische en pedagogische vaardigheden 

• Empathisch handelen 

Vereiste studies: master in menswetenschappelijke richting 

Ervaringsniveau: bij voorkeur minstens 2 jaar ervaring met personen met een beperking 

Vereiste taalkennis voor deze tijdelijke opdracht: zeer goede kennis van het Nederlands en 

basiskennis van het Frans zijn noodzakelijk. 
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