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Begeleid(st)er Centrum voor Integrale Gezinszorg: residentiële en
ambulante ondersteuning voor tienerouders, kind en context
Het Centrum voor Integrale Jeugd- en Gezinszorg (CIJG) Sint-Jan Baptist is een vzw met 2
erkenningen.
Het Centrum voor Integrale Jeugdzorg (CIJ) is een voorziening van de Bijzondere Jeugdzorg. Het
CIJ bestaat uit twee kinderwerkingen (KW A en B), een jongerenwerking (JW) en
Kamertraining (TCK). Samen goed voor 43 modules contextbegeleiding en verblijf.
Aansluitend op de Kamertraining zijn er ook drie modules contextbegeleiding in functie van
autonoom wonen (CBAW)
En het Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG) waar we residentieel en ambulant (aanstaande)
tienerouders begeleiden. Samen goed voor 5 modules verblijf + contextbegeleiding voor
minderjarige (aanstaande) tienermama’s en hun kind(eren) en 10 modules
contextbegeleiding voor jonge kwetsbare gezinnen.
Om onze werking voor tienerouders te versterken zijn we op zoek naar een enthousiaste en
ervaren begeleid(st)er voor een deeltijdse (70%) opdracht.
Werking
In het CIG kunnen drie minderjarige tienermoeders (zwanger of met hun kind of kinderen)
verblijven.
De partner en/of andere belangrijke mensen worden ambulant betrokken bij de begeleiding.
Er is ook mogelijkheid om door te stromen naar een van de twee huisjes in de straat (al dan niet
samen met de partner) of om mobiel begeleid te worden.
In het CIG beschikken we ook over een crisisbed via het crisisnetwerk.
We werken vanuit het Ondersteuningsmodel waarbij we uitgaan van de vraag welke ondersteuning
nodig is om de grootst mogelijke vorm van autonomie te bereiken voor de tienerouder(s) in hun
ouderrol, de zorg voor zichzelf en het kind. We proberen dit met hen te realiseren binnen het kader
van de verwijzende instanties, rekening houdend met het eigen netwerk van de jongere en
ingebed in een netwerk van diensten.
Team
Het team van het CIG bestaat uit vijf begeleiders die rechtstreeks de tienermoeders ondersteunen
in hun individueel traject. Het team krijgt ondersteuning van twee coachen, op vlak van de
maatschappelijke en orthopedagogische/psychologische benadering. De vijf begeleiders verzorgen
de dagdiensten en worden ondersteund door het team van de actieve nacht.
Daarnaast zijn er twee collega’s die de mobiele begeleidingen op zich nemen.
Functieomschrijving / taken
Als begeleider ben je individueel begeleider (IB) van minimaal één tienermoeder of gezin. De IB
ondersteunt het traject samen met het coachend team vanuit de doelstellingen van de
tienermoeder en haar context. Je bouwt samen met je cliënt aan een ondersteunend informeel en
formeel netwerk en bouwt mee aan alternatieve trajecten voor tienerouders met complexe
problematieken. We werken in opdracht van of in samenspraak met verwijzende instanties indien
die betrokken zijn.

Naast het opvolgen van je eigen IB, ben je tijdens je dienst bezig met de opvolging van de andere
aanwezige cliënten. Je neemt de individuele begeleiding actief op, vanuit de visie meerzijdige
partijdigheid en blijvend geloof in krachten. Als begeleider werk je het grootste deel van je diensten
één op één met de cliënt.
Takenpakket:
- Voeren van individuele gesprekken met tienermoeders en hun context. Je werkt verbindend
in de relaties van cliënten.
- Opstellen van handelingsplannen en evolutieverslagen samen met de cliënt
- Dagelijkse rapportage van observaties en contacten
- Afstemming met collega-begeleiders, coachend team, externe partijen.
- Ondersteuning in zelfstandigheid, opnemen van de zorg voor het kindje, voorbereiding
bevalling en ouderschap, budgetbegeleiding.
Profiel
Opleiding:
- Bachelor gezinswetenschappen
- Professionele bachelor Sociaal Werk: Maatschappelijk werk
- Bachelor orthopedagogie
- Professionele bachelor Toegepaste Psychologie
- Sociaal verpleegkundige
- Psychiatrisch verpleegkundige
-

Bij voorkeur minimaal 2 jaar relevante ervaring, in minimaal 1 van de volgende zaken:
o Contextueel werken
o Thuisbegeleiding
o Individuele begeleiding
o Bijzondere Jeugdzorg

-

In het bezit zijn van rijbewijs type B

Competenties
-

Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en handelt met een sterke daadkracht vanuit
een kader van meerzijdige partijdigheid
Je kan doen denkend handelen
Je bent bekend met de contextuele benadering
Je kan je handelen en spreken afstemmen op de (geschonden) emotionele-relationele
ontwikkeling en de noden van de cliënt

-

Je kan met tienerouders op een participatieve manier mee vorm geven aan hun traject.

-

Je kan met jongeren motiverende gesprekken voeren.
Je kan methodisch, doelgericht en planmatig handelen

-

Je hebt zicht op de rechten en plichten van jongeren in de jeugdzorg

-

Je bent een sterke teamspeler met sterke individuele capaciteiten
Je bent flexibel ingesteld
Je bent communicatief en administratief onderlegd
Je beschikt over een goed inlevingsvermogen binnen je professionele houding als
hulpverlener.
Je bent en blijft authentiek
Je werkt zelfstandig
Je kan feedback geven en ontvangen

-

Aanbod
•
Je komt terecht in een positieve, mensgerichte en dynamisch sociale organisatie, waar je
mee impact hebt op de vorm van de onderneming. Je krijgt de kans om een belangrijke
maatschappelijke bijdrage te leveren via de sociale doelstellingen van de organisatie.

•
•
•
•

•
•

We bieden je een contract van onbepaalde duur aan met een jobtime van 70% voor
onmiddellijke indiensttreding.
Verloning als bachelor, barema PC 319.01, met overname van anciënniteit mits
goedkeuring door dienst Jongerenwelzijn.
Daarnaast bieden wij je werkondersteuning voor persoonlijke groei aan en de mogelijkheid
tot het volgen van vorming en bijscholing.
Je werkt in een flexibel uurrooster, dat je in overleg met de teamverantwoordelijke afstemt
op de noden van de lopende begeleidingen. Zowel tijdens de week als in het weekend
worden de volgende diensten ingevuld:
- Vroegdienst: 8.00 uur – 14.30 uur
- Laatdienst: 14.00 uur – 22.00 uur
- Flexibele uren kunnen ingezet worden in functie van de opdracht
Met de collega’s van de actieve nacht waarborg je de continuïteit van de hulpverlening.
Je bent regelmatig onderweg in functie van de begeleidingen (huisbezoeken, contacten met
andere instanties…).

Heb je interesse voor deze job, dan kan je solliciteren door je CV en motivatiebrief te sturen naar
Wim Lanckman op het mailadres lanckman.wim@begeleidingstehuis-sjb.be
Sollicitaties worden ingewacht tot en met 25 juni 2017. De sollicitatiegesprekken zullen
doorgaan op 3 juli 2017.

