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Wat is JoTa? 
JoTa ,staat voor jongvolwassenen met talent, en is een samenwerking van vzw aPart, 

OCMW’s, VDAB, diverse partners en privé-bedrijven en kadert in een ESF-oproep. JoTa richt 

zich tot kwetsbare jongvolwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het is een 

intensieve vorm van arbeidsactivering met een  aanpak die inzet op werk en zorg tegelijk.  We 

bouwen systematisch het zelfvertrouwen op. 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. Na het 

traject stromen de deelnemers door naar een duurzame tewerkstelling, een VDAB-opleiding 

of naar een aangepast (hulpverlenings-)traject. Bekijk dit filmpje over hoe de deelnemers 

JoTa ervaren hebben. 

Aanbod 
Voor de werking van JoTa in de Vlaamse Ardennen en het Meetjesland zijn we op zoek naar 

een procesbegeleid(st)er voor een contract van onbepaalde duur. Met een jobtime van 100% 

(38u/38u) in PC 319.01 met maximum barema B1a.  

Het is een uitdagende job in een dynamische omgeving. Je wordt omkaderd door de 

pedagogische directeur en de teamverantwoordelijke. 

Het takenpakket 
- Je bent verantwoordelijk dat deelnemers van het team arbeidsactivering een goed 

uitgebouwde vorm van zorg ontvangen en op een goede manier kunnen oefenen in 

arbeidscompetenties.  

- Je bent tevens verantwoordelijk dat iedere deelnemer van het team arbeidsactivering een 

goede doorverwijzing krijgt naar werk, opleiding of naar een aangepast 

(hulpverlenings)traject.  

- Dit doe je door de medewerkers dagelijks te coachen en aan te sturen. 

- Je superviseert het volledige begeleidingstraject en het trajectplan en je bent 

verantwoordelijk voor de evolutie en opvolging via het casusoverleg en evaluaties hiervan. 

vzw aPart  

zoekt   

voor activering van jongvolwassenen in JoTa 

een krachtgerichte procesbegeleider (M/V/X) 

voor Vlaamse Ardennen / Meetjesland 

http://www.zwapart.be/
mailto:wouter.decoodt@vzwapart.be
https://www.youtube.com/watch?v=sjwhEKT7o9A
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- Je bent verantwoordelijk voor alle inhoudelijke registraties mbt ESF, VDAB en de partners 

waarmee we samenwerken. 

- Je bewaakt de visie van vzw aPart de heel specifieke de visie van JoTa. 

- Je coördineert de opnames, je organiseert de  aanmelding en intake in samenwerking met de 

externe partners. 

- Je bent aanspreekpunt voor de deelnemer, de context, de vele partners waarmee we 

samenwerken. 

- Je organiseert de teamvergadering, de supervisies en de vormingen voor de medewerkers. 

- Je verzorgt de contacten met de verschillende aanmelders en partners die in de diverse 

projecten betrokken zijn. 

- Je stemt de werking af op de wettelijke kaders en de samenwerking met de diverse partners. 

- Je neemt deel aan diverse interne en externe overlegplatforms in samenspraak met de 

teamverantwoordelijke. 

- Je volgt prestaties op van medewerkers en stelt die bespreekbaar in diverse 

overlegmomenten met medewerkers. 

- Je hebt een adviserende rol bij aanwervingen. 

- Je werkt in tandem met de teamverantwoordelijk en je legt verantwoording af aan de 

pedagogische directeur van vzw aPart. 

 

Verwachtingen rond het profiel 
- Je hebt minimum een professionele bachelor sociaal pedagogische richting en/of je kan 

minimum 10j relevante ervaring in de jeugdzorg / psychiatrie / VAPH aantonen. 

- Je hart klopt voor kwetsbare jongvolwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, 

jongvolwassenen in armoede en/of jongvolwassenen die in aanraking gekomen zijn met 

justitie… 

- Je ademt deze vorm van  efficiënte en intensieve armoedebestrijding en re-integratie uit en je 

kan dit overbrengen op de medewerkers, de partners en de buitenwereld.  

- Je hanteert een inspirerende, waarderende en coachende leiderschapsstijl. 

- Je bent een toonvoorbeeld inzake arbeidsattitudes en je verwacht dit ook van je medewerkers. 

- Je bent flexibel en toch vasthoudend waar nodig.  

- Je kan een team leiden en enthousiasmeren. 

- Je bent stressbestendig en je hebt helemaal geen probleem met feedback omtrent je 

functioneren. 

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

Praktisch 
- Kandidaatstelling met CV en motivatiebrief voor 17-12-2020 t.a.v. ann.reed@vzwapart.be  

- De sollicitatiegesprekken zullen door gaan op maandag 21-12-2020 

- Plaats tewerkstelling : Vlaamse Ardennen - Meetjesland 

Vragen? 
- Bel naar Wouter Decoodt, teamverantwoordelijke, 0486-37 49 03 

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

