
 
 

FUNCTIEPROFIEL TEAM- EN NETWERKCOACH 
 

Waar? 
 

In het team Activering 

Wanneer? 
 

5-daagse werkweek – 38u/week 

Verantwoording? 
 

Je bent verantwoording verschuldigd aan de pedagogische directeur 

Plaats in de organisatie 
 

Zie organogram 

 

1. OMGEVINGSNIVEAU 

De team- en netwerkcoach behoort tot het middenkader van vzw aPart en situeert zich in het team 

Activering, meer bepaald in de oproep ‘Lokale Partnerschappen voor jongvolwassenen’ van ESF1. 

De team- en netwerkcoach werkt zowel op het niveau van de verschillende teams waarvoor hij/zij 

verantwoordelijk is,  als op het niveau van de partnerschappen die in deze teams werkzaam zijn. Op beide 

niveau’s bewaakt en beschermt de team- en netwerkcoach de doelgroep waarmee we werken, als de 

methodiek van JoTa2 die we in deze projecten implementeren.   

Ieder team is samengesteld uit medewerkers van vzw aPart en medewerkers van verschillende 

partnerorganisaties. De aansturing van deze teams gebeurt meestal door een medewerker van de 

promotor van het project. De team- en netwerkcoach dient de aansturing van het eigen personeel en de te 

volgen pedagogische lijn, steeds op zo’n manier te organiseren, dat de samenwerking met de promotor 

organisatie en de andere partnerorganisatie in het team ten alle tijden optimaal verloopt. 

De team- en netwerkcoach denkt mee rond de uitbouw van het team, als rond de uitbouw van de hele 

organisatie. De team- en netwerkcoach neemt deel aan het pedagogisch overleg van vzw aPart. De team- 

en netwerkcoach heeft een belangrijke brugfunctie tussen de pedagogisch directeur en de teams waarvoor 

hij/zij verantwoordelijk is. Daarbij houdt hij/zij rekening met de kwaliteitseisen en uitgangspunten van het 

team Activering en de uitgangspunten van de organisatie. 

Hij/zij werkt in synergie3 samen met de teamverantwoordelijk en de andere team- en netwerkcoach.  

 

 

 

                                                                 

1 Europees Sociaal Fonds 

2 Zie boek ‘JoTa werkt! De zoektocht van kwetsbare jongvolwassenen op de arbeidsmarkt’, Uitgeverij Garant, 
Antwerpen – Apeldoorn, 2018 

3 Synergie is de meerwaarde die ontstaat door samen te werken, het positieve effect van de gebundelde 
krachten in een samenwerking. 



 
 

2. GEDRAGSNIVEAU 

 

T.A.V. DE DEELNEMERS 

 De team- en netwerkcoach is ervoor verantwoordelijk dat deelnemers een goed uitgebouwde en 

efficiënte begeleiding ontvangen. Daartoe staat hij/zij voor de dagdagelijkse coaching en aansturing 

van de medewerkers in de teams waarvoor hij / zij verantwoordelijk is. 

 Je bent aanspreekpunt voor de deelnemer, de context en de verschillende partners in een traject, 

wanneer de trajectbegeleid(st)er  dit vraagt of wanneer de deelnemer dit expliciet vraagt. In een 

normale situatie is de trajectbegeleid(st)er het eerste aanspreekpunt. 

 Je superviseert de begeleidingstrajecten, en je kan daarin een rol opnemen volgens de noden en de 

gebruiken binnen het team. 

 Je superviseert de aanmeldingen en de intakes volgens de afspraken binnen het team. 

 Je volgt de evolutie van de deelnemers op en je ondersteunt de trajectbegeleid(st)er en de 

instructeurs opdat evaluaties georganiseerd geraken en bijsturingen van de trajectplannen 

gerealiseerd worden. 

 Je bent verantwoordelijk voor alle administratieve aspecten op die aan een begeleiding gekoppeld zijn 

(Sharepoint, de trajectplannen, TOCI4, ICF5, MLP6, lijst voor vzw aPart,…), opgevolgd worden en te 

allen tijde in orde zijn. 

 Je levert het nodige cijfermateriaal mbt de begeleidingen aan die door verschillende instanties 

opgevraagd kunnen worden. 

 

T.A.V. DE MEDEWERKERS 

 De team- en netwerkcoach draagt zorg voor de medewerkers waarmee hij/zij werkt en faciliteert hen 

zodoende zij op hun beurt maximaal zorg kunnen dragen voor de deelnemers aan de verschillende 

trajecten. 

 De team- en netwerkcoach slaagt erin om de visie en de missie van vzw aPart steeds levend te houden 

en ervoor te zorgen dat deze door de teamleden gedragen wordt en in de praktijk gestalte krijgt. 

 Als coach kan je dat op verschillende manieren opnemen : 

o Individuele en teamcoaching waarbij het casus overschrijdend denken wordt aangemoedigd, 

o Het opnemen van een voorbeeldfunctie door bv mee te lopen met de verschillende 

medewerkers 

o Het inzetten van kwaliteiten en competenties van collega’s en het team in functie van de visie 

en de missie, 

o Het uitwerken van team-overschrijdende thema’s en implementatie van de inhoudelijke 

lijnen die we uitzetten 

o Het faciliteren van intervisie en supervisie 

                                                                 

4 TOCI : Traject Overschrijdend Competentie Iinstrument 

5 ICF : Internationale Classificatie van het Menselijke Functioneren 

6 MLP : Mijn Loopbaan voor Partners (VDAB) 



 
 

o Je bewaakt de verschillende processen die je in de teamwerking tegen komt en onderzoekt 

steeds of de processen efficiënter kunnen georganiseerd worden, zodoende alles voor 

iedereen duidelijk is. 

 

T.A.V. DE PARTNERORGANISATIES 

 De team- en netwerkcoach faciliteert dat de visie van JoTa en vzw aPart doorsijpelt naar de 

partnerorganisaties waarmee we samenwerken. Vooral de belangen van onze kwetsbare doelgroep 

dienen beschermd te worden in deze samenwerkingsverbanden. Daarnaast dient de team-en 

netwerkcoach open te staan voor de visie van de partners waarmee we samenwerken. 

 De coach neemt de rol op van facilitator. Hij/zij schept en onderhoudt voorwaarden waardoor zowel 

individuele als collectieve veranderingsprocessen op gang komen. 

 Als netwerkcoach werk je vooral verbindend tussen de verschillende partners en de mensen van vzw 

aPart en hou je rekening met de koers die uitgezet wordt in de verschillende teams. 

 Op een positieve manier samenwerken met de verschillende partnerorganisaties zit in het DNA van de 

teams die je begeleidt. 

 Je neemt deel aan interne en externe overlegplatforms, in overleg met de teamverantwoordelijke en 

de andere team- en netwerkcoach 

 

T.A.V. DE VERSCHILLENDE VESTIGINGSPLAATSEN 

 Vanuit de zorg voor een optimale werkomgeving voor de medewerkers en de deelnemers, denk je 

mee na over mogelijke noden m.b.t. infrastructuur en gaat daarover in communicatie. 

 

 

T.A.V. HET VOLTALLIGE TEAM ACTIVERING EN DE TOTALE ORGANISATIE 

 De team- en netwerkcoach geeft de visie en de waarden van het team Activering en de totale 

organisatie van vzw aPart mee gestalte en draagt hier bij tot het ontwikkelen, opvolgen en bijsturen 

van het hele concept. 

 De team- en netwerkcoach stemt de werking van de teams af op alle wettelijke kaders (ESF, VDAB, 

RVA, OCMW, GDPR, Jongerenwelzijn, beroepsgeheim, Volksgezondheid, Werk, Kind & Gezin, 

Mutualiteiten, vakbonden, ….) 

 De team- en netwerkcoach bekijkt de verschillende processen binnen de teams, het team Activering 

en vzw aPart en denkt mee na om processen te stroomlijnen en efficiënt te maken 

 De team- en netwerkcoach neemt actief deel aan beleidsvoorbereidend werk. 

 De team-en netwerkcoach werkt mee aan de redactie, opvolging van interne documenten, externe 

publicaties en de nieuwsbrief van vzw aPart 

 In overleg met de teamverantwoordelijke en de andere team- en netwerkcoach rijdt hij/zij de gaten 

dicht die dringend ingevuld dienen te worden, hiermee worden ook (deel)taken van instructeurs en 

trajectbegeleiders bedoeld.  



 
 

 Er is steeds een permanent overleg tussen de team- en netwerkcoaches onderling en met de 

teamverantwoordelijk om alles optimaal georganiseerd te krijgen.  

3. CAPACITEITSNIVEAU 

 

JOB GERELATEERDE COMPETENTIES 

 Je kan je open stellen voor de doelgroep en de methodiek van JoTa en kan duidelijk weergeven 

waarom we deze methodiek toepassen voor deze doelgroep. 

 Je wil je laten onderdompelen in deze methodiek alvorens coachende taken op te nemen. 

 Je werkt missie- en waarden gedreven vanuit de visie van vzw aPart. Daarnaast kan je de eigenheid 

van de doelgroep, van de methodiek van JoTa en van vzw aPart bewaren. 

 Je kan de rol van facilitator aannemen zowel op teamniveau als op niveau van de partnerorganisaties. 

 Je beschikt over visie die je kan omzetten in processen, methodieken en werkvormen om oplossingen 

te bedenken en besluiten te nemen. 

 Je kan resultaatgericht denken en handelen. 

 Je kan steeds positief verbinden tussen de teams, de partnerorganisaties, verschillende platformen 

waar je actief zal zijn. 

 Je hebt ervaring in het werken met jongvolwassenen 

 Je hebt ervaring in kansarmoede 

 Je hebt kennis van relavante ICT-toepassingen (Microsoft 365, Sharepoint, Power BI,…) of je bent 

bereid deze aan te leren 

 Je kan verantwoordelijkheid nemen zodat alle verplichte registraties perfect uitgevoerd worden  

 

 

PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES 

 Je basishouding en handelen getuigen van een doorleefde visie rond krachtgericht en 

netwerkversterkend werken 

 Je hanteert een inspirerende, waarderende en coachende leiderschapsstijl vanuit een onderbouwde 

visie op werken met jongvolwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, jongvolwassenen in 

armoede en/of jongvolwassenen die in aanraking gekomen zijn met justitie en de relevante 

theoretische kaders van vzw aPart 

 Je bent participatief ingesteld 

 Je kan (leer)processen faciliteren op diverse overlegmomenten en intervisies 

 Je kan de afgesproken strategie vertalen naar een operationele werking 

 Je kan mensen motiveren en in hun kracht zetten, je kan een team leiden en enthousiasmeren 

 Je communiceert transparant, efficiënt en met een helder taalgebruik 

 Je werkt zorgvuldig, je kan goed plannen en organiseren zit in je bloed 

 Je bent een toonvoorbeeld van diplomatisch handelen 

 je gaat flexibel om met steeds wisselende omstandigheden en je bent stressbestendig 

 je hebt een lerende houding en je bent bereid om je eigen aanpak en houding bespreekbaar te stellen 



 
 

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

 

FUNCTIEVEREISTEN 

 Je kan minimum 10j relevante ervaring in kans armoede, ervaring met de doelgroep en coaching 

aantonen 

 Je hebt een rijbewijs en een wagen ter beschikking 

 

4. NIVEAU VAN WAARDEN, OVERTUIGINGEN EN NORMEN 

 

Je onderschrijft de essentie van onze waarden, overtuigingen en normen, die worden gevat in onze visie:  

 

APART STAAT VOOR  

 VZW aPart werkt in het belang van kinderen/jongeren/jongvolwassenen in een kwetsbare situatie. Dat 

is een situatie waarin de groei – en ontwikkelingskansen van de jongere bedreigd en/of belemmerd 

worden. De bedreiging kan zich voordoen op individueel, relationeel en/of maatschappelijk vlak.  

 Vzw aPart beoogt de ontwikkelingskansen te versterken door begeleiding aan te bieden op 

verschillende levensdomeinen zoals wonen, sociale relaties, opvoeding, werken, vrije tijd, leren, 

spelen, … .  

 We werken met een breed cliëntsysteem. Dit kan naast de jongere bestaan uit ouders, 

opvoedingsfiguren, onderwijzend personeel en mensen en organisaties die van betekenis zijn voor de 

jongere. Met de term cliënt bedoelen we het hele cliëntsysteem. De focus verschilt naargelang de 

situatie en de opdracht. 

 

VISIE OP HULPVERLENING 

 Het verhaal van de cliënt staat centraal. Van hieruit bepalen we samen, in dialoog met alle 

betrokkenen, de richting van de begeleiding en ondersteuning. 

 We vertrekken vanuit de krachten en mogelijkheden van de cliënt. Waar nodig werken we aan het 

herstel van het geloof van de mensen in hun eigen kracht en moedigen hen aan om die kracht aan te 

spreken.  

 We werken verbindend en indien nodig herstellend in de relatie met de cliënt, binnen het 

cliëntsysteem en met het ruimere netwerk.  

 We werken op maat en met respect voor het tempo van de cliënt. 

 Bij elk traject gaan we uit van tijdelijkheid: zo lang als nodig, zo kort als mogelijk en efficiënt in 

doorverwijzing. We houden daarbij rekening met het regelgevend kader.  

 We streven ernaar onszelf overbodig te maken en duurzame veranderingen te bewerkstelligen.  

 De leefsituatie van de cliënt vormt het uitgangspunt. We hebben aandacht voor de verschillende 

levensdomeinen en hun samenhang.  



 
 

 We gaan aan de slag met de cliënt en diens context. Samen staan we stil bij hoe in de samenleving 

gedacht en gekeken wordt.   

 We vertrekken vanuit de noden van de cliënt. We kijken hoe die een plek kan vinden in en zich kan 

verbinden met een groter geheel. We gaan maximaal op zoek naar mogelijkheden om de cliënt te 

laten participeren aan de samenleving.  

 We zijn vasthoudend. We blijven ons engageren, ook in moeilijke situaties en crisissen. We zoeken 

samen naar beweging. Daarbij hebben we oog voor de weg die mensen gaan en niet enkel voor het 

resultaat. 

 We houden bij dit alles rekening met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, de cliëntenrechten 

en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 

 

VISIE OP ORGANISATIE 

 Als lerende organisatie stellen we onszelf in vraag en sturen we bij vanuit eigen ervaringen en 

observaties. We houden ook rekening met evoluties in hulpverlening en samenleving. 

 We zijn gericht op samenwerking, intern en met andere organisaties en sectoren, om diverse 

perspectieven samen te brengen en krachten te bundelen. 

 Er is een eenheid van organisatie met herkenbare entiteiten. Binnen deze entiteiten is er ruimte voor 

specialisatie en diverse werkmethodes om samen een passend antwoord te bieden op bestaande 

opdrachten en nieuwe uitdagingen.   

 In de organisatorische keuzes die we maken houden we rekening met ecologische en 

duurzaamheidsoverwegingen. 

 We hanteren een participatief en waarderend beleid. De hele organisatie investeert in alle, ook 

vrijwillige, medewerkers en zet in op hun groei en de zorg voor hen.   

 We streven naar diversiteit en zien dit als een meerwaarde voor onze organisatie.   

 We zijn pluralistisch. We hebben een open houding ten aanzien van levensbeschouwingen en 

verschillen.  We gaan in dialoog om te komen tot wederzijds respect en verbondenheid. 

 We zijn maatschappijkritisch. We erkennen wat goed loopt, signaleren structurele problemen en 

zoeken waar mogelijk samen naar antwoorden.  

 We durven innoverende initiatieven te nemen.  

 Als sociaal ondernemer genereren wij een maatschappelijke meerwaarde. We zetten onze middelen 

flexibel in om een meer gevarieerd aanbod te realiseren. We zijn daarbij ingebed in een intersectoraal 

netwerk, met partners uit de private en de publieke sector.  

 In dit hele verhaal zijn we transparant, flexibel, creatief en soms een beetje eigenzinnig en aPart. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

5. IDENTITEITSNIVEAU 

Je bent team- en netwerkcoach van het team Activering 

 

 

6. NIVEAU VAN DE MISSIE  

Je onderschrijft de missie van vzw aPart 

 Vzw aPart richt zich op kinderen, jongeren en jongvolwassenen in een kwetsbare positie 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, innoverende organisatie op het kruispunt van onderwijs, 

jeugdhulp, vrije tijd en zorg & werk. 

 We zijn aPart! 

 

 

 

 

   


