
Wervende vacature.  
Functie: Regionaal ondersteuner in de buitenschoolse kinderopvang 

 

Wij zoeken  
 
 
 
 
Een Regionaal ondersteuner in de buitenschoolse kinderopvang, VDKO – Komma 
vzw  30 uren, contract van onbepaalde duur. 
 

Komma vzw 
Is een organisatie actief in Vlaanderen sinds 1993. Zij organiseert 
twintig kinderopvanginitiatieven. Ze heeft drie 
ondersteuningsdiensten en een vormingsdienst, dit in 
samenwerking met zusterorganisatie VDKO vzw.  
Komma vzw bezit heel wat expertise, met de klemtoon op het 
pedagogische. 
Doel is een kwaliteitsvolle, excellente dienstverlening uit te 
bouwen. 
 

 Bij de Kommagroep willen wij mensen die: 
- creatief handelen 
- respectvol omgaan met elk kind 
- professioneel, open communiceren 
- betrokkenheid tonen 
- de gedrevenheid hebben tot verbetering, vernieuwing. 

 
Wat verwachten we van je? 
Je kent de visie van Komma. 
 
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. 
 
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. 
 



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. 
 

 
Samen werken? 
Er zijn kinderen, ouders, collega’s, leidinggevenden die allemaal 
samen werken aan het voornaamste doel van Komma: kinderen die 
zich in een veilig, stimulerend nest kunnen ontwikkelen. 
Je werkt graag samen, je kan correct communiceren en je wil 
werken in een open, professionele omgeving. Je bent in staat taken 

te delegeren. Je werkt nauw samen met de operationeel directeur/ gedelegeerd bestuurder en 
personeel en hebt vanuit de werking hierin een adviserende rol. 

 
Wij steunen je   
Ondersteuning door een centraal team. 
Individuele mogelijkheid om zich bij te scholen. 
Jaarlijkse verbeteracties. 
Je kan binnen het team je eigen sterktes inzetten en je mindere kanten 
ontwikkelen.  
 
Je krijgt  
Een inlooptraject waarbij je alle facetten van het werk leert kennen.  
Ondersteuning in de eerste zes maanden zodat je vlot je taken kent en kan   
uitvoeren binnen een team.  

         Een meter/peter die je zal begeleiden. 
 
 
Wat verwachten we van je? 

 Regels en afspraken nakomen 

 Leervermogen hebben 

 Zin voor nauwkeurigheid hebben 

 Omgaan met stress 

 Plannen (= ordenen) 

 Samenwerken als hecht team 

 Zelfstandig werken 

 Klantgerichtheid 

 Contactvaardig zijn 

 Resultaatgerichtheid 
Wat beiden wij? 
Eigen kinderen kunnen genieten van gratis opvang in één van onze initiatieven.  
De verloning is volgens het barema 331, het barema van de kinderopvangsector. 
Maximale anciënniteit: 5 jaar. 
 
 



 
De plaats is vrij, je kan onmiddellijk beginnen. 

 

Heb je zin? Stuur je cv naar 
 
Lobke Vanhee 
pto@vdkomma.be, 
 
Eigen referentie: Regionaal ondersteuner 
 

 
  



Gezocht profiel: 
 

Werkervaring: Beperkte ervaring ( < 2 jaar ) 

Studies: » Academisch (gerichte) bachelor (ABA) 
» Professioneel (gerichte) bachelor (PBA) 
» Master (MA) 
Komen kandidaten zonder het juiste diploma maar gelijkwaardig in 
ervaring ook in aanmerking: nee 

Algemene vereisten: Attitudes 

Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden 
binnen en buiten de vzw onderkennen en adequaat op reageren 
Verantwoordelijkheidsgevoel 
Initiatief nemen 
Oordeelsvorming 
Analyseren 
Communiceren 
Organisatietalent 
Motivator 
Stressbestendig 
Discretie 
Zelfvertrouwen 

 
Algemeen 

Zin voor orde en netheid 
Bereid zijn om permanent bij te scholen 
Verzorgd voorkomen 
Inzet, positieve ingesteldheid, is enthousiast 
Flexibel zijn onder meer om sporadisch ook buiten de werkuren en 
het takenpakket beschikbaar en bereikbaar te zijn 

 
Kunnen 

Werken met meetbare doelen, streefwaarden 
Vastleggen van kritische succesfactoren (KSF), kritische prestatie-
indicatoren (KPI) 
Beheren van de kennis 
Beheren van de informatie 
Acties vastleggen ter verbetering van de efficiëntie, kwaliteit 
Evalueren en opvolgen 
Kengetallen kunnen verzamelen, analyseren en besluit vormen 
Vergadering voorzitten binnen het vakdomein personeel en 
presentaties geven 
Motiveren van mensen 
Expertise, deskundigheid ten volle benutten 
Risico’s in de gaten houden 



Alternatieven kunnen bedenken als het mis gaat 
Onderhandelen 
Werken met het beschikbaar budget 
Adviseren van directie, raad van bestuur 
Strategisch vermogen (inzicht in het personeelsproces dat optimaal 
wordt ingericht) 

 
Kennen 

EFQM 
Communicatietechnieken 
Veranderingsmanagement 
Arbeidsrecht 
Sociale en arbeidswetgeving 
Personeelsmanagement 
Regelgeving veiligheid en gezondheid 

Talen:  Nederlands - zeer goed 

 


