
vzw aPart staat open voor diversiteit! 

 

 
Wij zoeken een zorgcoach m/v/x in Aalst en Ninove 
 

Vervanging zwangerschap (100% VTE) 

PC 319.01- B1c 

Opstart januari 2022 

 

Voor de werking van JIA in Ninove en JoTa+ in Aalst  zijn we op zoek naar een zorgcoach m/v/x 

en ji j  kan het verschil maken, om samen met een multidisciplinair team met medewerkers uit 

verschillende samenwerkende organisaties , kwetsbare jongvolwassenen mee toe te leiden 

naar de arbeidsmarkt.  

 

Wat doet een zorgcoach? 
 Je bent verantwoordelijk voor het volledige begeleidingstraject en het 

trajectplan (aanmelding, intake, begeleiding, evaluaties voor de deelnemers, 

correcte doorverwijzing,…)  

 Je bent aanspreekpunt voor de deelnemer, de context, de partners waarm ee we 

samenwerken  

 Je werkt in synergie met de instructeurs/instructrices, werkcoaches, jobhunter 

en je hebt dagdagelijks overleg omtrent de casussen.  

 Je detecteert drempels, je maakt ze bespreekbaar en je reikt handvaten aan 

over hoe de deelnemer met deze drempels kan leren omgaan.  

 Je werkt actief drempelverlagend en je helpt je collega’s om ook deze focus aan 

te houden. 

 Je kent de sociale kaart, je maakt gebruik van ICF in je begeleidingen en je doet 

de nodige registraties voor onze partners en VDAB  

 Je neemt deel aan het Lerend Netwerk van ESF, Welzijnsfora van de steden, 

werkgroepen binnen vzw aPart.  

 



vzw aPart staat open voor diversiteit! 

 

Waarom moet je niet twijfelen? 
 We leiden je op op de werkvloer en we coachen jou op basis van je individuele 

behoeften. 

 We zorgen dat je kan groeien.  

 De work-life balance zit goed met een vast uurrooster.  

 Je wordt betaald op het niveau B1c volgens het paritair Comité 319.01  

 Je kan relevante ervaring mee nemen.  

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

door de team- en netwerkcoach en de teamverantwoordelijke.  

 Fietsvergoeding 

 

Wie we zoeken 
 Je hebt een professionele bachelor sociaal pedagogische richting en /of je kan 

ervaring in het werken met jongvolwassenen en armoede aantonen.  

 Je stelt je open om kwetsbare jongvolwass enen te begeleiden.  

 Je hebt kennis van volgende theoretische kaders : ervaringsleren, herstelgericht 
werken, oplossingsgericht werken, contextueel werken  

 Je bent stressbestendig, je bent in staat om je in te leven in de moeilijke 
situatie van deze jongvolwassenen zonder hen direct in een bepaalde richting te 
duwen 

 Je legt de focus op doorstroom naar arbeid, opleiding of hulpverlening en je 
zorgt dat alle noodzakelijk ondersteuning gerealiseerd wordt  

 Je bent een toonvoorbeeld inzake arbeidsattitudes  

 Je kan werken in teamverband 

 Je bent flexibel ingesteld  

 Je kan zelfstandig werken 

 Je bent steeds loyaal naar de verschillende partners waarmee we samenwerken 
en je verzorgt deze relaties optimaal  

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

Praktisch 
Kandidaatstelling met CV en motivatiebrief voor 15 december 2021 tav  Ann Reed 

personeelsdirecteur ann.reed@vzwapart.be   

De sollicitatiegesprekken zullen door gaan op 17 december 2021 in de Gendarmerie, 

Denderstraat 22, 9300 Aalst, 2 de verdiep. 

Plaats tewerkstellingen : Aalst (Denderstraat 22) – Ninove (Ring west 29) 

Voor meer uitleg omtrent de vacature, JIA, JoTa +, vzw aPart of andere vragen 
Bel naar Wouter Decoodt (teamverantwoordelijke) 0486 -37 49 03  

mailto:ann.reed@vzwapart.be

