
 

 
 

Vacature: Deeltijdse hulpverlener team nazorg – bepaalde duur 
 

Adoptiehuis is de Vlaamse dienst die bemiddelt bij binnenlandse adoptie, dit wil zeggen voor 
kinderen die in België geboren zijn. Adoptiehuis is hiervoor vergund door het agentschap Opgroeien. 
Het is een pluralistische dienst met verschillende multidisciplinaire teams die de belangen van elk van 
de actoren, betrokken bij een binnenlandse adoptie, behartigt. Om ons team Nazorg tijdelijk te 
versterken omwille van ziekte van een collega zijn wij op zoek naar een nieuwe collega met een 
bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting.  

Functiebeschrijving 

• Team 

Het team Nazorg biedt begeleiding aan ouders en kinderen na adoptie. Ook volwassen 
geadopteerden kunnen met hun vragen terecht bij het team nazorg. De opdrachten van het team 
zijn divers: het kan gaan over een jongere die vragen heeft omtrent zijn adoptie of zijn dossier wil 
inkijken, geboorteouders die een ontmoeting willen met hun afgestane kind,  adoptieouders die op 
zoek zijn naar achtergrond of ondersteuning, een volwassen geadopteerde die op zoek is naar haar 
biologische moeder, …   

• Taken 

Je onthaalt alle inkomende vragen 

Je doet aan vraagverheldering 

Je bereidt het dossier voor 

Je ondersteunt de collega’s van het team Nazorg waar mogelijk 

Je werkt op actieve wijze mee aan de teamvergadering, intervisie en andere overlegmomenten  

Je bouwt verder op de bestaande samenwerkingsverbanden en bent op continue wijze begaan met 
de kwaliteit van de aangeboden zorg. 

Jouw profiel 

Je bent houder van een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting (toegepaste 
psychologie, orthopedagogie, maatschappelijk werk, …).  

Je onderschrijft de missie en de visie van onze organisatie 



Je hebt een sterke, energieke persoonlijkheid die houdt van nieuwe uitdagingen. 

Je hebt een snel leervermogen en floreert in een snel wisselende werkomgeving 

Je kan autonoom en zelfsturend werken (agendabeheer, planning, dossieropvolging,…) 

Je hebt een eerste ervaring in de hulpverlening.  

Je hebt een kennis van het hulpverleningslandschap (sociale kaart) en bent vaardig in het realiseren 
van een passende, warme verwijzing.  

Je bent bereid tot sporadisch avond- en weekendwerk. 

Vaardigheden 

Je bezit de nodige sociale, communicatieve en creatieve vaardigheden om met onze cliënten 
(kinderen, jongeren, volwassenen en groepen) in gesprek te gaan. Je vertrekt hierbij van uit een 
goede luisterhouding en observatie en je bent in staat je af te stemmen op de noden én hulpvraag 
van je gesprekpartner(s). Je bent in staat om een goed zicht te krijgen op het functioneren van 
mensen, hun emoties en belevingen. 

Je kan je meerzijdig partijdig opstellen. Je hebt inzicht in onderliggende dynamieken van loyaliteiten, 
trauma en hechting,… 

Je hebt een goede kennis van het Engels en het Frans  

Je beschikt over een goede basiskennis in ICT en kan werken met de courante MS Office tools. 

Je bent sterk in mondelinge en schriftelijke rapportage, waarbij je een veelheid van informatie kan 
synthetiseren in een beknopt overzicht. 

Je bent een teamspeler die graag met anderen samenwerkt en discretie kan waarborgen. Je werkt 
constructief en flexibel samen met collega’s, leidinggevenden en netwerkpartners. 

Je beschikt over een sterk empathisch vermogen en een open geest die je in staat stelt om op 
respectvolle wijze feedback te geven en ontvangen.  

Je bent bereid je professioneel steeds verder bij te scholen en deze kennis ook te delen met anderen. 

Aanbod 

Een boeiende en uitdagende job met afwisselende taken in een gedreven team van ervaren collega’s 
die enthousiasme aan professionaliteit koppelen in een werkomgeving waar mensen centraal staan.  

We bieden een deeltijdse tewerkstelling van 19u aan voor een periode van 6 maand, 
maaltijdcheques en pensioensparen. We werken vanuit Antwerpen, Osystraat 39, maar je 
begeleidingen kunnen verspreid zijn over gans Vlaanderen. Een vorm van telewerk is bespreekbaar, 
net zoals flexibiliteit in werken. 

Verloning volgens de barema’s van het PC 331 (barema B1C) met te bespreken jaren anciënniteit. 

Onmiddellijke indiensttreding is voorzien 

Sollicitaties (motivatiebrief en cv) mag u per e-mail richten naar de directeur met vermelding REF 
2022-Nazorg-02 t.a.v. mevr. Kathy Colson, E-mail: kathy.colson@adoptiehuis.be en dit tot 20 
augustus 2022.  



Zie ook: www.adoptiehuis.be 

Voor meer informatie over deze vacature kan je terecht bij Kathy Colson via 03/232 24 52 


