
 

Komma vzw 

Vacature regionaal ondersteuner in de buitenschoolse kinderopvang (Mentes – Komma vzw) 

Missie 

We geloven in mensen en organisaties, met respect voor ieders eigenheid. 

We stimuleren hen om met een open blik naar zichzelf en de wereld te kijken. 

We investeren in persoonlijke groei. 

Door in te zetten op hun kracht, vergroten we de kwaliteit van leven en handelen. 

 

Visie 

We gaan samen met de ander op pad. We kiezen voor een duurzame aanpak, waarbij het 

reflectievermogen centraal staat. Onze kwalitatieve producten en diensten liggen mee aan de basis van 

de toegankelijkheid van onze organisatie.  

We maken dit mogelijk door: 

• Het aanbieden van Advies en Ondersteuning. 

• Het bieden van leer- en oefenkansen in De Academie. 

• Het werken aan Innovatie en Ontwikkeling. 

• Het opzetten van Projecten. 

 

Het coachen van mensen zit je als gegoten. Het kriebelt om met begeleiders en verantwoordelijken in de 

externe buitenschoolse kinderopvang aan de slag te gaan. Je hebt een analytische geest die de noden van 

een organisatie kan inschatten. Dat geeft je voldoende stof om een plan van aanpak op te stellen. Het 

grootste deel van je werktijd word je ingezet voor Mentes vzw en bied je kwaliteitsvolle ondersteuning in 

de kinderopvang, via trajecten en lerende netwerken. Je verliest daarbij de missie en visie van de 

organisatie en van Mentes niet uit het oog. Met je talent voor vorming en training ga je aan de slag in ‘De 

Academie’, vanuit je eigen (opgebouwde) expertise.  Voor je creatieve brein en handigheid is zeker ruimte 

bij ‘Innovatie & ontwikkeling’. Of misschien  heb je organisatietalent dat past bij een project. 

Wat moet je daar dan voor kennen en kunnen? Wij kiezen je vooral voor wie je bent en voor je talent. 

Toch vragen we een minimum aan ervaring als coach, want je gaat meteen aan de slag. Zelfstandig werken 

en initiatief nemen zijn begrippen waar jij enthousiast van wordt. Je krijgt uiteraard een inwerktraject 

aangeboden, afhankelijk van jouw noden. Daarbij kan je steeds te rade bij je collega’s. We hechten veel 

belang aan onze teamwerking en het leren van elkaar.  Heb je methodieken en inzichten mee op 

pedagogisch vlak en ken je regelgeving of werkinstrumenten? Dan is dat mooi meegenomen. Bijleren doe 

jij op (professioneel) bachelor- of masterniveau. Hier krijg je heel wat kansen voor. 



 

Ons kantoor bevindt zich in Vilvoorde, maar jij bent meestal op pad in (Zuid-)Oost-Vlaanderen, af en toe 

ook in Vlaams-Brabant en Limburg. Dat doe je met je eigen wagen en werkt verder hoofdzakelijk van thuis.  

Je werkt overdag met flexibele werkuren. Waar nodig werk je ook ’s avonds en heel uitzonderlijk in het 

weekend.  

Aan afwisseling geen gebrek. We houden het boeiend, dat is beloofd. Met acht gedreven collega’s kies je 

ervoor om kwaliteitsvol werk te leveren en jou en de organisatie te laten groeien. We nemen je mee op 

een duurzaam, talentvol loopbaantraject dat start op 1 september 2021. Je contract is een 4/5de 

tewerkstelling voor onbepaalde duur (afhankelijk van de subsidies). Je loon betalen we volgens het barema 

van PC 331 en uiteraard vergoeden we je vervoers- en andere onkosten. 

Nieuwsgierig naar ons? Maak ons nieuwsgierig naar jou! Solliciteer op je eigenwijze manier voor 23 juli 

2021. Heb je ons overtuigd dan volgt er een schriftelijke proef op 26 juli. Zit deze goed dan kijken we uit 

naar een gesprek in de laatste week van juli of de eerste week van augustus. 

Onze dienst is volop in ontwikkeling. Daarom vind je van ons nog geen website. Hier werken we volop aan. 

Voorlopig kan je ons vinden via https://www.vdkomma.be/ondersteuning of op onze Facebookpagina. 

 

Solliciteren via pto@vdkomma.be 

https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/62485178/regionaal-ondersteuner-in-de-buitenschoolse-

kinderopvang-mentes-komma-vzw?source=zoekeenjob&medium=vacaturedashboard 
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