
 
 
 

 

Zonnehoeve|Living+ vzw zet zich in voor 

volwassen mensen met een beperking 

A. FUNCTIEPROFIEL 

 Functietitel: orthoagoog 1.

 Doel van de functie: 2.

Een orthoagoog geeft agogische ondersteuning vanuit een wetenschappelijk onderbouwd referentiekader 
in samenwerking met alle betrokkenen. Hij ondersteunt, denkt mee en stuurt aan o.a. bij het 
ontwikkelen van de beeldvorming en het afstemmen van de begeleiding op de noden. Hij ondersteunt 
het agogisch proces in functie van preventie en groei. Hij bewaakt de totaalaanpak van de cliënt vanuit 
het kader van “kwaliteit van leven”. Hij bevordert het mentaliseren van begeleiding. Mentaliseren is 
gedrag van jezelf en van anderen begrijpen vanuit onderliggende gevoelens, gedachten, overtuigingen en 
verlangens. De orthoagoog brengt kennis en methodieken aan. 

 Plaats van de functie in de organisatie: 3.

De orthoagoog is lid van een team orthoagogen dat deel uitmaakt van de afdeling multidisciplinaire 
dienst. De coördinator multidisciplinaire dienst is de rechtstreeks leidinggevende.  

 Resultaatgebieden en taken: 4.

Beleidsadvies: adviseren over het te voeren beleid en ondersteuning bieden bij acties die genomen 

worden om organisatiedoelstellingen te realiseren. 

- Meewerken aan het kwaliteitsbeleid van de organisatie  
- Ervoor zorgen dat de visie van de organisatie, waar de cliënt centraal staat, de basis vormt voor 

beleidsbeslissingen. 
- Adviseren en informeren over orthoagogische en psychologische kwesties. 
- Signaalfunctie ten aanzien van beleidsontwikkelingen en -evoluties m.b.t. de dienstverlening. 
- Participeren aan de ontwikkeling en actualisatie van visie, organisatiedoelstellingen en 

beleidslijnen. 
- Leiden van en participeren aan thematische werkgroepen. 

Beeldvorming: een beeld vormen van de cliënt.  

- Opmaken van de beeldvorming bij opname van een nieuwe cliënt en verzamelen van de nodige 
informatie via diverse kanalen. 

- Bijdragen aan het formuleren van de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de cliënt. 
- Observeren van cliënten zowel individueel als in groep. 
- Ondersteunen van medewerkers bij het observeren van cliënten. 
- In kaart brengen van de familiale context, netwerken.   
- Samen met de begeleiding en het natuurlijk netwerk onderzoeken welke betekenis het gedrag van 

de cliënt kan hebben. 
- Organiseren van externe diagnostiek indien nodig. 
- Afnemen van tests, resultaten interpreteren en verwerken in het cliëntdossier. 

Handelingsplanning : ondersteunen van het proces van samenwerkingsplanning. 

- Ondersteunen van begeleiding bij het opstellen van het samenwerkingsplan waar nodig. 
- Ondersteunen van de bespreking van het samenwerkingsplan met de cliënt, het netwerk en de 

overige zorgverstrekkers waar nodig. 
- Vorming of uitleg geven omtrent het samenwerkingsplan.  
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- Coachen van persoonlijke (werk) begeleider en betrokken medewerkers bij de opvolging van het 
agogisch traject. 

Inreach = laagdrempelige, cliëntgerichte werkvorm waarbij, binnen de muren van de organisatie, 

eigen expertise ingezet wordt om een (probleem)situatie vanuit verschillende perspectieven te 

belichten en van daaruit een advies te formuleren. 

- Op cliëntniveau: 
o Analyseren van de hulpvraag. 
o Ondersteunen/coachen van de medewerkers naar het cliëntsysteem met ortho-agogische 

en psychologische begeleidingstips. 
o Herkennen van de beleving van medewerkers, netwerk en cliëntsysteem.  
o Formuleren van een werkhypothese vanuit een holistische en integratieve benadering. 

 
- Op teamniveau: 

o Invoeren van innovatieve methodieken, omgangs- en begeleidingsvormen.  
o Begeleiden en ondersteunen van een team bij de invoering van nieuwe methodieken, 

omgangs- en begeleidingsvormen.  
o Advies verlenen bij specifieke hulpvragen. 

Ondersteunen van nieuwe teamleden en stagiairs. 

 
 
 
 
 
 

 Opleiding 1.

- Bij voorkeur een master in de pedagogische wetenschappen 

 Ervaring 2.

- Voeling met de sociale sector en in het bijzonder de gehandicaptenzorg. 
- Ervaring met het takenpakket strekt tot aanbeveling. 

 Kerncompetenties 3.

 
- Gebruikersgerichtheid 

Vervolmaken van de dienstverlening op basis van de wensen en behoeftenbevraging bij de 
gebruiker. 
 

- Samenwerken 
Onderhouden van de samenwerking. 
 

- Integriteit 
Toezien op de naleving van afspraken, richtlijnen en ethiek en aangeven waar bijsturing 
wenselijk is. 

  
  

B. Competentieprofiel 
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 Functiespecifieke competenties 4.

 
- Adviesverlening 

Advies geven op maat van de betrokkenen vanuit een holistisch perspectief. 
 

- Actief luisteren 
Empathisch opstellen en de boodschap duidelijk krijgen. 
 

- Initiatief en pro activiteit 
Vasthoudend: gaat bij tegenslag of tegenwerking door met het begonnen initiatief. 

 
- Kritische ingesteldheid 

Heeft zelfinzicht en is maatschappelijk geëngageerd. 
 

- Creativiteitszin 
Voorstellen van haalbare oplossingen. 
 

- Coachen bij mentaliseren 
Ondersteunt de begeleider bij reflecteren. 


