
 
 

 

Instructeur - instructrice m/v/x 
Onbepaalde duur (80% VTE) 

PC 319.01, B1c 

Opstart 1 september 2021 

 

Lokale partnerschappen voor jongvolwassenen 
Vzw aPart participeert in verschillende ESF -oproepen 1 waar partnerschappen gevormd worden 

die de positie van jongvolwassenen in de samenleving en op de arbeidsmarkt willen 

versterken en de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van deze kwetsbare 

jongvolwassen wil  vergroten.  

De partnerschappen bestaan uit organisaties die outreachend werken, organisaties die de 

focus leggen op zorg en werk, experten in psychosociale ondersteuning, drughulpverlening, 

CAW, VDAB en OCMW’s. Vzw aPart participeert in die partnerschappen met de methodiek van 

JoTa2.   De methodiek wordt momenteel uitgerold in Oudenaarde, Ronse, Aalst,  Ninove en 

Zelzate en situeert zich vaak onder of in samenwerking met de lokale partnerschappen voor 

jongvolwassenen.  

De methodiek van JoTa 
JoTa is een methodiek die jongvolwassenen (tot 30j, voor wie werken en participeren in de 

maatschappij moeili jk is) helpt om stappen te zetten richting de arbeidsmarkt.  JoTa verhoogt 

de zelfredzaamheid, de weerbaarheid en de eigenwaarde van de deelnemers. Het project 

detecteert de drempels waardoor iemand niet aan werken toekomt of niet aan het werk kan 

blijven. En biedt handvaten om ze op te lossen. We laten mensen stappen zetten op de 

participatieladder.  We helpen de deelnemers inzicht te verwerven in het eigen functioneren 

en bieden hen een perspectief.  Om opnieuw interesse en goesting in werk en/of opleiding te 

krijgen. JoTa haalt mensen uit de negatieve spiraal waarin ze zich bevinden en activeert hen 

richting arbeid. Dit  is dé belangrijkste hefboom om uit  de (dreigende) armoede te raken. 

                                                           
1 ESF 457, 490, 510, 528 
2 Zie boek ‘JoTa werkt! De zoektocht van kwetsbare jongvolwassenen op de arbeidsmarkt’, Uitgeverij Garant, 
Antwerpen – Apeldoorn, 2018 



 
 

Armoede is in die mate een complex gegeven dat je via een multidisciplinaire benadering tot 

meerdere manieren van aanpak moet komen, op werk en zorg tegelijk, en in eenzelfde 

periode.  

JoTa werkt op een verbindende manier samen met de deelnemer, VDAB, OCMW, vzw aPart, 

privébedrijven en vele andere partnerschappen.  

Dit gebeurt door een systematische opbouw van het zelfvertrouwen, oefening in arbeid op 

een reële werkvloer, verkenning van verschillende sektoren, vormingen, bedrijfsbezoeken, 

intensieve individuele begeleid ing op meerdere zorgdomeinen, sollicitatietraining, opvolging 

achteraf.  

Meer dan de helft  van de deelnemers heeft na het traject een duurzame tewerkstell ing.  

De instructeur – instructrice m/v/x 
Voor de werking van JIA (Jongvolwassenen in actie) in Ninove zijn we op zoek naar een 

instructeur met oriëntatie in de zachte sectoren.  

Je bent verantwoordelijk voor een groep van +/ - 8 deelnemers 

 

Het takenpakket 
 Voorbereiden, plannen en geven van atelierwerking (confectie, keuken, zaal, 

schoonmaaktechnieken, strijken, verkoop, …)  

 Je geeft init iatie heftruck  

 Je organiseert werkplekleren in een bedrijf, je neemt actief deel en je neemt de rol van 

ploegleider op je. Je leert arbeidscompetenties aan o p de werkvloer.  

 Je organiseert arbeidsmarktverkenning in samenwerking met VDAB  

 Je organiseert stages in samenwerking met de trajectbegeleider  

 Je neemt deel aan evaluaties indien noodzakelijk  

 Je noteert de relevante info in het trajectplan  

 Je hebt dagdageli jks overleg met de trajectbegeleid(st)er inzake de verschil lende casussen  

 Je neemt deel aan de verschil lende overlegmomenten  

 Je vervult een aantal administratieve taken  

Verwachtingen rond het profiel 
 Je hebt ervaring met het bedrijfsleven en je kan de vere isten van een werkgever op een 

positieve manier overbrengen  

 Je stelt je open om kwetsbare jongvolwassenen te begeleiden en je hebt goesting om dit 

te leren volgens de methodieken van JoTa  

 Je hebt ervaring met atelierwerking / het aanbieden van vormingen in  groepen 

 Je bent stressbestendig en je kan rust brengen bij de deelnemers  

 Je bent een toonvoorbeeld inzake arbeidsattitudes  

 Je hebt ervaring met groepsdynamica  

 Je kan werken in teamverband  

 Je bent flexibel ingesteld ,  taken kunnen immers wijzigen.  

 Je kan zelfstandig werken  

 Je bent steeds loyaal naar de verschil lende partners waarmee we samenwerken en je 

verzorgt deze relaties optimaal  

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

 Je beschikt een heftruckrijbewijs of je bent bereid hiervoor  de nodige opleiding te volgen  



 
 

 

Aanbod 
Het is een uitdagende job in een dynamische omgeving. Je wordt omkaderd door de team- en 

netwerkcoach en de teamverantwoordelijke.  

Contract voor onbepaalde duur.  

Jobtime van 80% (30.4u/38u) in PC 319.01 met een maximumbarema van B1c  

Hospitalisatieverzekering (gedeeltelijk)  

fietsvergoeding 

Praktisch 
Kandidaatstell ing met CV en motivatiebrief voor 20 augustus 2021 tav ann.reed@vzwapart.be  

De soll icitatiegesprekken zullen door gaan op 24 augustus 2021 

Plaats tewerkstell ing : Ninove 

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

 

 

 

Vzw aPart staat open voor diversiteit 
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