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Vacature: vervangingscontract  zwangerschap (80%) contextbegeleider(ster) in 
functie van autonoom wonen (M/V)  
 
 
Organisatie :  
vzw aPart met maatschappelijke zetel in de Brandstraat 3 te Gent is werkzaam in de 
sectoren Onderwijs en Welzijn en richt zich vooral op maatschappelijk kwetsbare 
jongeren uit onze samenleving.  
vzw aPart heeft een vacature van contextbegeleider(ster) in functie van autonoom 
wonen. Als contextbegeleider(ster) autonoom wonen sta je in voor de begeleiding 
van jongeren die zelfstandig (gaan) wonen en hun context. 
Het zijn jongeren met complexe hulpvragen en meestal met een geschiedenis in 
residentiele hulpverlening. 
 
Omschrijving : 

 Begeleiden van jongeren die zelfstandig wonen of daartoe plannen hebben 
zowel op praktisch vlak als op pyscho sociaal vlak 

 Contacten met de context in functie van de jongeren en de uitbouw van een 
sociaal netwerk 

 Mobiele begeleiding in de leefomgeving 

 Samenwerken met de collega’s in kader van gezamenlijke opvolging van 
cliënttrajecten 

 Interne en externe verslaggeving met betrekking tot de cliëntsituaties. 
 
Tijdsregeling : 

- Vervangingscontract zwangerschap met startdatum 1 mei 2019 
- Jobtime  80% verloning niveau B1c in PC 319.01 

 
Profielvereisten : 

- In bezit zijn van een sociaal pedagogisch diploma, minimum 3 jaar ervaring 
- Ervaring hebben met maatschappelijk kwetsbare jongeren is een pluspunt 
- Individueel kunnen werken met jongeren 
- Kunnen werken in teamverband 
- Kunnen begeleiden bij administratieve taken en budgetteren 
- Flexibel zijn 
- Zelfstandig kunnen werken 
- In bezit zijn van rijbewijs B en beschikken over een wagen 

 



 
Plaats tewerkstelling :  
Bevrijdingslaan 9  te Gent 
 
Sollicitatieprocedure :  
Mail je motivatiebrief + CV  tegen 5 april 2019 naar  ann.reed@vzwapart.be. 
 
Voor bijkomende info over de sollicitatieprocedure kan je terecht bij Ann Reed, 
Personeelsdirecteur bereikbaar op het gsmnr 0474929617.   
Voor meer info over de inhoud van de job kan je terecht bij de teamverantwoordelijke, 
Silke Heiden bereikbaar op het gsmnr 0498133126. 

De sollicitatiegesprekken gaan door op dinsdag 9 april 2019. 
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FUNCTIEBESCHRIJVING BEGELEIDER 

Doel: De begeleider staat in voor de voorbereiding en de uitvoering (proces en inhoud) 

van een individuele begeleiding, een groepsbegeleiding of een vorming. 

Elke begeleider … 

- onderschrijft de missie van de organisatie en stelt zich steeds loyaal op. 

- heeft in functie van zijn/haar taak voeling met de cliënten. 

- denkt creatief en opbouwend mee in functie van het eigen team en de totaliteit 

van de organisatie. 

 

Competenties 

1. Vaardigheden en kennis 

 Basiskennis van relevante theoretische referentiekaders eigen aan de 

organisatie: 

o Ervaringsgerichte benadering 

o Herstelgerichte benadering 

o Oplossingsgerichte benadering 

o Systemische benadering 

o Contextuele benadering 

o Bemiddeling 

 Beschikken over de volgende pedagogische vaardigheden (bron: VLOR) 

o Leiding geven & grenzen stellen 

o Monitoring 

o Positieve betrokkenheid 

o Positieve bekrachtiging 

o Problemen oplossen 

 Kennis van de missie, mensvisie en de verschillende werkvormen van de 

organisatie. 

 Kennis van relevante software-pakketten 

 Kennis van discretieplicht en beroepsgeheim 

 Kennis over Integrale Jeugdhulpverlening & onderwijs 

 Zelfstandig een individuele begeleiding, groepsbegeleiding of vorming kunnen 

voorbereiden en uitvoeren 

 Planmatig kunnen werken 

 Helder kunnen communiceren 

 Kunnen omgaan met maatschappelijk kwetsbare jongeren en hun context 

 Manuele basisvaardigheden & handigheid in functie van de activiteiten op de 

locatie 

(ervaring met houtbewerking & veilig kunnen werken met machines strekt tot 

aanbeveling) 

 

2. Attitudes 

 Nastreven van een dynamische, kritische en participatieve begeleidershouding 

 Respectvol omgaan met vertrouwelijke gegevens 

 Zin voor samenwerking en open communicatie in team 

 Bereidheid om eigen aanpak en begeleidershouding bespreekbaar te stellen 



 Bereidheid tot occasioneel avond- en weekendwerk 

 Beschikken over voldoende sociale ingesteldheid, flexibiliteit en creativiteit 

 Bereid zijn tot leren 

 Beschikt over een sterk begeleidingsengagement 

 

Vereiste diploma’s en opleidingen. 

 

 Professionele bachelor menswetenschappelijke of sociaal-pedagogische richting óf 

relevante ervaring 

 Beschikken over een rijbewijs B 

 

Taken 

Onderstaande taken behoren tot de bevoegdheid van een begeleider.  De begeleider legt 

hierover verantwoording af aan zijn teamcoördinator. 

Op casusniveau heeft een begeleider beslissingsbevoegdheid, voor de andere taken enkel 

adviserende bevoegdheid. 

1. Voorbereidende taken 

 voorbereiden & uitwerken van begeleidings- en vormingstrajecten op maat 

 deelnemen aan relevante overlegmomenten met het team, de cliënt & zijn 

context en met externe partners 

2. Uitvoerende taken 

 uitvoeren van begeleidings- en vormingstrajecten op maat 

 deelnemen aan relevante overlegmomenten met het team, de cliënt & zijn 

context en met externe partners 

3. Administratieve taken 

 Een cliëntdossier dossier opmaken & up-to-date houden 

 Bijhouden van je prestaties in het registratiesysteem 

 Verslaggeving 

 Administratieve taken gelinkt aan de activiteiten op de locatie 

4. Ondersteunende taken 

 deelnemen aan interne ad hoc werkgroepen 

 de organisatie vertegenwoordigen bij extern overleg 

 actieve deelname aan het uitbouwen & versterken van de organisatie 

 


