
 
 
 
 

vzw aPart 
Brandstraat 3, 9000 Gent 

            website : www. vzwapart.be 

 

Vacature delictgerichte contextbegeleider team De Pion (contract bepaalde duur 80%) 

in de Bijzondere Jeugdbijstand (PC 319.01) M/V/X 

 

 
Organisatie 
vzw aPart, met maatschappelijke zetel in de Brandstraat 3 te Gent, richt zich op kinderen, jongeren 
en jongvolwassen in een kwetsbare situatie en het netwerk. 
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 en werk. 
 
Vzw aPart heeft een vacature voor een delictgerichte contextbegeleider binnen het samensturend 
team De Pion : contract (80% ) van bepaalde duur t.e.m. 22 september 2022 (met kans op 
verlenging). 
 
Als delictgerichte contextbegeleider sta je in voor begeleiding van de jongeren in én met hun 
context, als reactie op het (herhaaldelijk) plegen van delicten. 
 
Omschrijving : 
 

 Delictgerichte contextbegeleiding (motiverende gesprekstechnieken,  
analyseren criminogene factoren, recidive voorkomende methodieken,….) 

 Mee ontwikkelen en opvolgen van een geïndividualiseerd hulpverleningstraject 

 Trajecten worden vorm gegeven vanuit een duo begeleiding :  
 - individuele begeleiding (toekomstperspectief, individueel welbevinden,…) 
 - contextbegeleiding (gezin, familie, netwerk, school, werk, vrije tijd,..)… 

 Werken binnen het grondgebied Provincie Oost - Vlaanderen 
 
 Tijdsregeling : 
 

 Flexibel uurrooster 

 Bereid tot avond- en uitzonderlijk weekendwerk  
 
Profielvereisten : 
 

 Je hebt ervaring met de doelgroep van maatschappelijk kwetsbare jongeren 

 Je hebt kennis van en ervaring met delictgerichte methodieken, deze zijn een meerwaarde 
en strekken tot aanbeveling 

 Je bent bereid om een specifieke opleiding te volgen 

 Je kan flexibel werken 

 Je bent in bezit van een sociaal pedagogisch diploma, minimum bachelorniveau min. 3 jaar 
ervaring 



 Je bent in bezit van een rijbewijs B 

 Je kan zelfstandig werken  

 Je beschikt over organisatorische-  en communicatieve vaardigheden 

 Je denkt mee rond de uitbouw van het team 

 Je bent ingesteld op samenwerking 

 Je bent leergierig, kritisch en weet gepast om te gaan met crisissituaties 

 Je spreekt en begrijpt de Franse taal 
 
 

 
Aanbod : 

 Verloning volgens functie, maximum barema B1c in het  PC 319.01 

 Onmiddellijke indiensttreding  

 Boeiende werksfeer 

 Inwerking en ondersteuning 
 

 
Plaats Tewerkstelling : Bevrijdingslaan 9, 9000 Gent 
Werkingsgebied: provincie Oost-Vlaanderen 
 
Solliciteren : 
 
Contactpersonen: bijkomende informatie te verkrijgen bij de delictgerichte contextbegeleiders Sofie 
D’Hondt (0498 91 65 77) of Laurent Demeulder  (0492 73 87 18). 
Sollicitatieprocedure: motivatiebrief + CV via mail  naar  DePion@vzwapart.be  ten laatste op  
9 augustus 2021. 
 
Sollicitatiegesprekken op: vrijdag 20 augustus 2021 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ter info: een artikel rond “delictgerichte contextbegeleiding” 
https:// sociaal.net/achtergrond/delictgerichte-contextbegeleiding  


