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Vacature voor een projectbegeleider binnen de Bijzondere jeugdzorg contract 

onbepaalde duur jobtime 80% M/V/X 

Wil je samenwerken in teams met vizier op vooruit? 
Wil je meebouwen aan een verbindend en positief leefklimaat voor 
maatschappelijk kwetsbare jongeren en hun context? 
Dan ben jij de persoon die wij (jongeren en team) nodig hebben!  
 
Organisatie 
vzw aPart 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 aan. 
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 projectbegeleider, binnen de module 
ondersteunende begeleiding. Het gaat over een doorgedreven ervaringsgerichte 
aanpak in een avontuurlijke context met uitgangspunt van meerdere meerdaagse 
projecten per jaar. 
 
Omschrijving : 
       Begeleidende taken : 

• Je organiseert een 1 op 1 begeleiding 

• Je bent een trekker van de projectwerking in samenspraak met de 
begeleiders van twee verschillende teams 

• Je bent enorm flexibel en beschikbaar 

• Je draagt de verantwoordelijkheid voor de jongere tijdens het project 

• Je staat open voor- en je kunt je inleven in de belevingswereld van de jongere 

• Je bespreekt actief de ervaringen van de jongere en je gaat met hen op zoek 
naar andere invalshoeken 

• Je zoekt hoe je het netwerk van de jongeren maximaal kunt betrekken bij het 
project  

• Je zoekt permanente afstemming met betrokken begeleiders, de 
pedagogische verantwoordelijke of teamverantwoordelijke 

 
       Administratieve taken : 

• Je zorgt voor de nodige documenten vereist voor het project  



• Je houdt nauwkeurig de projectkosten bij 
 
Tijdsregeling : 

• Contract onbepaalde duur 30.4u/38u in een flexibel uurrooster (avond-, nacht- 
en weekendwerk indien de situatie dit vereist) met premies 

 
Profielvereisten : 
 

• Je hebt het vermogen om zelfstandig vorm en inhoud te geven aan jouw 
persoonlijke werkagenda binnen een flexibele en weinig zelfstructurerende 
werkopdracht over verschillende teamwerkingen  

• Je hebt het vermogen om je gemakkelijk aan te passen aan veranderende 
werkwijzen, taken, verantwoordelijkheden, omgeving en gedragingen van 
anderen 

• Je hebt het vermogen om je een beeld te vormen van gevoelens, gedachten en 
behoeften van anderen en om daar je eigen houdingen communicatie op af te 
stemmen 

• Je hebt het vermogen om vraagstukken te beoordelen vanuit verschillende 
invalshoeken, om met originele en nieuwe ideeën en oplossingen te komen en 
om gevestigde denkpatronen te doorbreken  

• Je hebt het vermogen om actief en gemotiveerd samen met anderen tot een 
gezamenlijk resultaat komen 

• Je hebt het vermogen om op eigen verantwoordelijkheid risicovolle beslissingen 
te durven nemen in situaties die een direct optreden verwachten 

• Je hebt het vermogen om knopen te durven doorhakken ook wanneer de 
informatie beperkt is 

• Je hebt het vermogen om je eigen gedragsstijl aan te passen aan veranderende 
situaties 

• Je beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden 

• Je bent in bezit van een sociaal pedagogisch diploma, minimum bachelor 
niveau, ervaring minimum 3 jaar of gelijkgesteld door ervaring 

• Je bent in bezit van een rijbewijs B, en je kan beschikken over een wagen  
 
Aanbod : 

• Verloning volgens functie in PC 319.01 met max barema B1c 

• Indiensttreding september 2022 

• Boeiende werksfeer 

• Inwerking en ondersteuning 

• Permanentievergoeding 
• De helft van de hospitalisatieverzekering wordt betaald door de werkgever 

 
Tewerkstellingsplaats :  
Standplaats :  Team De Betsberg, Meerstraat 34, 9860 Oosterzele 
Solliciteren : 
Bijkomende info rond de functie is te verkrijgen bij Cindy Moreels 
(teamverantwoordelijke De Betsberg) bereikbaar op het nr 0492250043  
Sollicitatiebrief + CV doormailen naar Cindy.moreels @vzwapart.be ten laatste op 26 
juni 2022. 
De sollicitatiegesprekken gaan door begin juli 2022. 



                                

                           
 
  


