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Vacature Mentor voor Mentes 7.2/36 voor regio Kortrijk 
Starten vanaf oktober 2023. Deze vacature kadert in een vervanging tijdskrediet en zal vermoedelijk voor een periode van 3 jaar 
duren. 

 
Voor onze Mentes ondersteuning zoeken wij een Mentor om het Kortrijks team te versterken. Binnen deze opdracht coach je zelfstandige 
initiatieven en werk je vraaggestuurd. 
 

1 Felies vzw 

Felies vzw stelt zich tot doel het behartigen van kwalitatieve, betaalbare en voor iedereen toegankelijke kinderopvang, met bijzondere 
aandacht voor de opvang van kinderen uit kwetsbare gezinnen  en dit voor kinderen van 0 tot 12j. 

Als koepelorganisatie willen wij de reeds ontwikkelde knowhow op het terrein van de kinderopvang bundelen en de beperkte middelen zo 
efficiënt mogelijk inzetten.  Wij zijn hierbij niet blind voor de principes van moderne organisatieontwikkeling en streven naar een voortdurende 
dynamiek en vernieuwing. 

Binnen deze opdracht word je tewerkgesteld via VZW Felies maar werk je in opdracht voor Mentes. Felies ondersteunt jou in deze opdracht. 

Mentes VZW 
Mentes is  de naam van de vzw Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang. Met steun van het Agentschap Opgroeien biedt Mentes vraaggestuurde 
ondersteuning over verschillende thema’s binnen de sector kinderopvang. Ons netwerk bestaat uit 21 gespecialiseerde 
ondersteuningsorganisaties die de krachten bundelen. Zo is onze ondersteuning ingebed in een breder achterliggend netwerk dat de 
uitwisseling van kennis en expertise, aanpak, materialen en acties mogelijk maakt. 
Concreet bestaat Mentes uit: 3Wplus Kinderopvang, Artevelde Hogeschool, Blenders, KU Leuven, Cego, De Blauwe Lelie, Felies, Karel de Grote 
Hogeschool, Komma, Ferm Kinderopvang, Leren @ Vaart, Limburgs Steunpunt Kinderopvang, I-Mens, SOM, Stad Gent, UnieKo, Unizo, VCOK, 
VDKO, VVSG en Vlaams Welzijnsverbond. 

mailto:info@felies.be
https://www.mentesvzw.be/wp-content/uploads/2020/07/Samenwerkingsovereenkomst-Opgroeien-Mentes.pdf
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Iedereen kan terecht bij Mentes voor allerlei vragen omtrent kinderopvang. Ons infopunt zorgt voor informatie en advies of brengt je in contact 
met een expert. Daarnaast werken onze regionale ondersteuners op het terrein. Via trajectmatige ondersteuning staan ze organisatoren bij om 
door te groeien tot innovatieve en duurzame organisatoren. De ondersteuners worden hierin bijgestaan door de verschillende partners en 
experten binnen het netwerk. Ze kunnen waar nodig ook beroep doen op thematische ondersteuners die in een ondersteuningstraject worden 
ingeschakeld. 

We ondersteunen organisatoren in elke fase, van (pre)start tot stopzetting. Daarbij kunnen we de werking ondersteunen op de verschillende 
domeinen, waarbij we ervan uitgaan dat deze thema’s onderling verweven zijn en dus niet los van elkaar aan te pakken zijn: 

• infrastructuur 
• veiligheid en gezondheid 
• omgang met kinderen en gezinnen 
• medewerkers 
• organisatorisch management 
• samenwerking met Agentschap Opgroeien, het lokaal bestuur, het lokaal loket kinderopvang en andere lokale partners 
• opnamebeleid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen 
• inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte 
• flexibele opvang 
• Via deze ondersteuning willen we bijdragen aan “het recht van ieder kind op kwaliteitsvolle kinderopvang”. 

 

2 Opdracht als pedagogisch coach: 
• coachen van zelfstandige opvanginitiatieven binnen regio Kortrijk 
• trajectbegeleiding 
• organiseren van lerende netwerken 

 

3 Profiel: 
• je bent contactvaardig 

mailto:info@felies.be
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• je bent taalvaardig 
• je hebt voeling met  kinderen 
• je kan zelfstandig werken 
• je kan samenwerken 
• je werkt planmatig en gestructureerd 
• je bent discreet 
• je bent administratief ordelijk en nauwgezet 

 

4 Vereisten: 
• diploma bachelor in een mens-wetenschappelijke richting 
• bij voorkeur wonen in betreffende regio 
• in het bezit zijn van een wagen en rijbewijs B 

 

5 Waarom wil je voor Felies werken? 

Arbeidsvreugde is waar wij voor iedereen naar streven. Flexibiliteit binnen het werk om het gezinsleven te kunnen combineren met een grote 
mate van zelfstandigheid binnen je functie maakt dat je nooit nog op zoek gaat naar een andere werkgever 

• Wedde volgens barema Mv1bis binnen pc331 
• Onkostenvergoeding voor alle gereden km’s binnen het werk 
• Mogelijkheid tot thuiswerk 
• Vergoeding voor thuiswerk 
• Vrijheid en flexibiliteit in het kiezen van je werkrooster 
• Een volledige eindejaarspremie 
• Een laptop en GSM 
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Gelijke kansenbeleid 
Felies voert een gelijke kansenbeleid.  Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, seksuele oriëntatie, 
levensbeschouwing, afkomst, leeftijd of handicap 

 

6 Interesse? 
Solliciteren per mail met CV naar droomjob@felies.be 
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