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Vzw aPart   

Vzw aPart heeft 3 vacatures voor instructeurs (M/V)  voor een contract van 

bepaalde duur (6 januari 2020 tot 31 december 2021)  

eventueel verlengbaar mits verderzetting van de ESF middelen  

met een jobtime van 80% (30,4/38u) 

Paritair comité 319.01 met maximum barema B1c   

voor enerzijds regio Oudenaarde en anderzijds regio Aalst 

 

ORGANISATIE  

vzw aPart, met maatschappelijke zetel in de Brandstraat 3 te Gent, richt zich op kinderen, 

jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare situatie. We bieden, vanuit een 

geëngageerd samenwerken, tijdelijke ondersteuning en begeleiding op maat.  

We vertrekken vanuit de krachten en gaan in dialoog op weg naar verbondenheid met zichzelf 

en de samenleving. We zijn een sociaal ondernemende organisatie op het kruispunt van 

onderwijs, jeugdhulp, vrije tijd en zorg & werk. We zijn aPart!  

In het kader van deze ESF-oproep werken we nauw samen met het OCMW van Aalst, het 

Sociaal Huis van Oudenaarde, de VDAB en privébedrijven. 

http://www.zwapart.be/
mailto:wouter.decoodt@vzwapart.be


 Brandstraat 3, 9000 Gent, www.zwapart.be                                              

Voor meer info : wouter.decoodt@vzwapart.be 0486-37 49 03 

JOTA+ 

JoTa+ richt zich tot kwetsbare (jong)volwassenen, ‘multi-problem’-jongeren, die zonder 

kwalificatie uit het onderwijs zijn gestapt en bij wie de randvoorwaarden om tot arbeid te 

komen niet zijn vervuld . Het is een actieve vorm van armoedebestrijding. Een intensieve 

arbeidsactivering, vanuit een multidisciplinaire benadering, met een  aanpak die inzet op werk 

en zorg tegelijk.  Het geïntegreerde traject werkt met een verbindende methodiek en bouwt 

systematische aan de opbouw van het zelfvertrouwen. Het omvat:  oefenen in arbeid op een 

reële werkvloer, verkennen van verschillende sectoren en vormingen, bedrijfsbezoeken, 

intensieve individuele begeleiding op meerdere zorgdomeinen, sollicitatietraining en nazorg. 

De partners, OCMW Oudenaarde, OCMW Aalst en vzw aPart, werken samen met VDAB en 

privébedrijven. 

80% van de deelnemers aan het project heeft na het traject een duurzame tewerkstelling, 

stroomt door naar een VDAB-opleiding of naar een aangepast (hulpverlenings)traject. 

 

3 ERVAREN INSTRUCTEURS 

Voor Oudenaarde zoeken we een instructeur voor de zachtere sectoren (confectie, keuken, 

zaal, schoonmaaktechnieken, strijken, verkoop, kapper, ….) en een instructeur voor de 

hardere sectoren (hout, bouw, elektriciteit, fietsherstel, industrieel reinigen, natuurbeheers-

technieken,…). 

Voor Aalst zijn we op zoek naar een instructeur voor de zachtere sectoren. 

 

PROFIELVEREISTEN 

- Je hebt ervaring met het bedrijfsleven en je kan de vereisten van een werkgever op een 

positieve manier overbrengen aan (jong)volwassenen in een kwetsbare positie. 

- Je hebt technische ervaring – technisch inzicht in de zachtere of hardere sectoren zoals 

hierboven beschreven zijn een aanbeveling. 

- Een professionele bachelor menswetenschappelijke of sociaalpedagogische richting 

minimum 3 jaar ervaring óf relevante ervaring is een aanbeveling, maar geen noodzaak. 

- Je hebt ervaring met (jong)volwassenen die zich in een kwetsbare positie bevinden. 

- Je het ervaring met groepsdynamica.  

- Je hebt een ruime ervaring met atelierwerking  / aanbieden van praktische vormingen aan 

groepen. 

- Je kan werken in teamverband. 

- Je bent flexibel  (verschillende opdrachten,…). 

- Je kan zelfstandig werken.  
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- Je kan loyaal werken met verschillende partners (VDAB, OCMW, privébedrijven,…) en deze 

relaties optimaal verzorgen. 

- Je beschikt over communicatieve vaardigheden. 

- Je kan om met stressmomenten en kan rust brengen bij de deelnemers. 

- Je bent een toonvoorbeeld  inzake arbeidsattitudes. 

- Je bezit een rijbewijs B en kan beschikken over een auto. 

- Je bezit een rijbewijs heftruck of je bent bereid hiervoor de nodige opleiding te volgen.  

 

TAKEN & INHOUD 

- Je vormt een tandem met de trajectbegeleid(st)er (je hebt heel regelmatig overleg en 

toetst voortdurend met elkaar af). 

- Atelierwerking : Kennismaken met verschillende sectoren en beroepen. Screening van 

talenten. Harde of zachte sectoren zoals hierboven beschreven, komen aan bod. Je 

organiseert de atelierwerking op die manier waarbij je objectief kan inschatten wat 

iemand al kan en waar nog groeimogelijkheden zijn. 

- Heftruck voor alle deelnemers = boost voor opbouw zelfvertrouwen, krachtige motivator. 

Je organiseert de vorming heftruck. 

- Werkplekleren :   werken in enclave in een reëel bedrijf in reële omstandigheden. De 

instructeur heeft de rol van ploegbaas /chef = oefening in arbeid, reflectie 

arbeidshouding, verwachting van een werkgever,…  Je organiseert het werkplekleren en je 

neemt actief deel, je bent contactpersoon met het bedrijf voor dagdagelijkse werking. 

- Arbeidsmarktverkenning : bedrijfsbezoeken, bezoek opleidingscentra VDAB, gastsprekers : 

getuigenissen, tips&tricks. In samenspraak met de trajectbegeleid(st)er ben je 

contactpersoon voor bedrijven ifv bedrijfsbezoeken / bezoeken aan VDAB-

opleidingscentra. Je gaat met de groep mee op bedrijfs-, VDAB bezoek, bezoek van 

gastsprekers. 

- Stages : Je bent contactpersoon voor bedrijven ifv stages. Je volgt stages actief op  

(kennismaking bedrijf, opstart eerste werkdag, contactpersoon met het bedrijf, 

evaluaties). 

- Evaluaties : Je neemt deel aan evaluatiemomenten met de deelnemer. 

- Registraties : Je registreert regelmatig in het trajectplan van de deelnemer. Je doet de 

nodige registratie mbt ESF, ICF (inschattingslijst VDAB), gewerkte uren,… 

- Overleg : je neemt deel aan de verschillende overlegmomenten intern en extern en doet 

daarvoor de nodige voorbereidingen. 
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PLAATS TEWERKSTELLING 

Standplaats  =  Oudenaarde of Gent, naargelang je woonplaats. 

Er wordt op verschillende locaties gewerkt in Oudenaarde, in Aalst en sporadisch op andere 

plaatsen in Oost-Vlaanderen. 

 

AANBOD 

- Relevante ervaring wordt meegenomen in deze vacature. 

- Een dynamische en uitdagende werkomgeving waar ruimte is om te leren. 

- Coaching op maat van de medewerker. 

- Een afwisselende job met een verscheidenheid aan taken. 

- De ruimte om je werk zo te organiseren dat dit een meerwaarde is voor de cliënt, de 

dienst en jezelf. 

- Een laptop en werkgsm om je job uit te voeren. 

- Indien wenselijk bijkomende opleiding om de job uit te voeren 

 

SOLLICITATIEPROCEDURE  

 
Info rond de vacature kan je verkrijgen bij Wouter Decoodt, teamverantwoordelijke (0486374903 
of wouter.decoodt@vzwapart.be ).  

Stuur je motivatiebrief + CV ten laatste tegen 8 november 2019 naar Ann Reed, 

Personeelsdirecteur  ann.reed@vzwapart.be  

De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op maandag 18 november 2019. 
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FUNCTIEBESCHRIJVING INSTRUCTEUR 

 

DOEL 

De instructeur staat in voor de voorbereiding en de uitvoering (proces en inhoud) van een 

atelierwerking, werkplekleren, heftruck,  arbeidsmarktverkenning, stage, zoals hierboven 

beschreven. 

Elke instructeur …  

- 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. 

 

VAARDIGHEDEN EN KENNIS 

Basiskennis van relevante technische vaardigheden eigen aan een atelierwerking : 

- Je beschikt over basis technische vaardigheden, kan vlot werken met allerlei machines, 

gelinkt aan de sector waarvoor je solliciteert 

- Voor de zachtere sectoren : minimale basiskennis rond confectie, keuken, zaal, 

schoonmaaktechnieken, strijken, verkoop, kapper. 

- Voor de hardere sectoren : minimale basiskennis rond hout, bouw, elektriciteit, 

fietsherstel, industrieel reinigen, natuurbeheers-technieken. 

- Je kan een actieve vorming rond heftruck organiseren. Je krijgt de nodige opleiding 

hiervoor mocht je niet over een rijbewijs heftruck beschikken. 

- Je houdt ten allen tijde rekening met de veiligheidsvoorschriften binnen het atelier / 

bedrijf. 

- Je houdt ten allen tijde rekening met de afspraken van de locatie waar je werkt. 

Basiskennis / ervaring van werken in een privébedrijf : 

- Ervoor zorgen dat de geplande quota behaald worden. 

- Stressbestendig omgaan met verwachtingen van een bedrijfsleider.  

- Het ritme van het bedrijf respecteren. 

- Je houdt te allen tijde rekening met de veiligheidsvoorschriften in het bedrijf. 

- Repetitief werk en fysiek zwaar werk schrikken je niet af want je werkt mee met de 

(jong)volwassenen in het bedrijf. 

- Je geeft leiding aan de (jong)volwassenen die in enclave of individueel werken. 

- Je biedt de nodige structuur aan de jongvolwassenen. 
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Beschikken over de volgende pedagogische vaardigheden :  

- Leiding geven & grenzen stellen.  

- Monitoring.  

- Positieve betrokkenheid. 

- Positieve bekrachtiging. 

- Positief denken. 

- Kennis van relevante software-pakketten.  

- Kennis van discretieplicht en beroepsgeheim.  

- Planmatig kunnen werken.  

- Kunnen omgaan met maatschappelijk kwetsbare (jong)volwassenen én hun context. 

 

ATTITUDES 

- Je staat steeds in een voorbeeldfunctie en je arbeidsattitudes zijn een toonvoorbeeld. 

- Je streeft een dynamische, kritische en participatieve begeleidershouding na. 

- Je gaat steeds respectvol om met vertrouwelijke gegevens. 

- Je kan goed samen werken en je staat open communicatie in team.  

- Je bent bereid om de eigen aanpak en begeleidershouding bespreekbaar te stellen.  

- Je beschikt over voldoende sociale ingesteldheid, flexibiliteit en creativiteit. 

- Je hebt een open leerhouding. 

- Je beschikt over een sterk begeleidingsengagement. 
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