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Contextbegeleider OCO-FLEX
(Vervangingscontract 80%)
Het Centrum voor Integrale Jeugd- en Gezinszorg (CIJG) Sint-Jan Baptist werkt binnen het kader van de
Bijzondere Jeugdbijstand. De werking van de voorziening is enerzijds gericht naar minderjarige jongens en
meisjes van 0 tot 18 jaar, in een verontrustende opvoedingssituatie en/of vanuit maatschappelijke
noodzaak. Het gaat hoofdzakelijk om kinderen die in hun thuismilieu in gevaar verkeren, kinderen/jongeren
uit instabiele gezinnen, die mishandeld, verwaarloosd of misbruikt worden. Anderzijds wordt de doelgroep
binnen het Centrum voor Integrale Gezinszorg gevormd door (aanstaande)(tiener)moeders tot 20 jaar en
jonge kwetsbare gezinnen waarvan de moeder maximum 25 jaar is.

Het OndersteuningsCentrum voor Ouders (OCO) richt zich tot de ouders van de
minderjarigen die in het CIJ verblijven. We hebben verschillende ontmoetingsruimtes
binnen onze voorziening om samen met ouders en kinderen aan de slag te gaan en we
doen dit ook aan huis.
Het flexbed is een innovatief project waarbij we tijdens een kortdurend traject vertrekken
vanuit de hulpvraag van de ouders om hun draagkracht te vergroten. Binnen de
intensieve contextbegeleiding kan men gebruik maken van een bed (max
10nachten/6maand) in de deelwerkingen CIJ.

Functieomschrijving
Als contextbegeleider heb je een gedeelde opdracht binnen twee werkingen met ouders.
Wat het OCO betreft vertrek je vanuit de hulpvragen van de ouders en contextfiguren van onze
kinderen die verblijven in de voorziening. Je gaat een traject aan met de ouders, al dan niet in
contact met de minderjarigen, los van de doelstellingen in het CIJ. Deze kunnen zowel binnen de
voorziening als daarbuiten vorm krijgen. Ouders ondersteunen in contactherstel met hun
kinderen, opvoedingsvaardigheden, ouder-kindrelatie versterken, gezinshereniging,
tegemoetkomen aan de vragen van de ouders binnen ons hulpverleningstracject…
Wat het flexbed betreft ga je met het OCJ en de ouders de verhouding draagkracht-draaglast
verkennen. Je focust je op de krachten en mogelijkheden van de ouders waarbij het aanbieden
van een bed (uit onze leefgroepen) de stress binnen het gezin doet dalen.
Tijdens de begeleiding worden afhankelijk van het dossier de volgende vormen van
ondersteuning opgenomen: samen met het gezin op zoek gaan naar een maximale integratie
tussen de hulpvraag van de cliënten en de diverse mogelijkheden in het zorgaanbod,
opvoedingsondersteuning, vrijetijdsbesteding, uitbreiding netwerk van het gezin en het aanreiken
van verschillende instanties die het gezin zowel op financieel, materiaal en sociaal-emotioneel
welbevinden ondersteunen.
Je maakt deel uit van een team van 2 contextbegeleiders, ondersteund door een coachend team
bestaande uit een beleidsverantwoordelijke, orthopedagoog/psycholoog en een diensthoofd.
Als lid van dit team neem je volgende taken op:


Verantwoordelijk voor de begeleidingen binnen het OCO-FLEX en het opmaken van een
begeleidingsplan samen met de betrokkenen.







Individuele gesprekken met ouders en/of andere relevante contextfiguren.
Uitwerken van een vormingsaanbod/ oudergesprekken/ activiteiten …
Je neemt deel aan team-, personeels- en begeleidersvergaderingen.
Afstemmen met collega en coachend team.
Overleg en communicatie met externe diensten (OCJ, OCMW, …)

Profiel






Ofwel bachelor maatschappelijk werk (met in de basisopleiding contextueel werken)
Ofwel bachelor in de orthopedagogie én een bijkomende opleiding contextueel werken stemt
tot aanbeveling
Ofwel een basisopleiding in de sociale sector en gelijkgesteld door middel van ervaring als
gezinsbegeleider vanuit het contextueel gedachtegoed
Minimum 2 jaar ervaring, bij voorkeur in de bijzondere jeugdzorg
Rijbewijs B met eigen wagen

Competenties











Je bent en blijft authentiek
Je kan vraaggestuurd werken
Je werkt aanklampend binnen de mogelijkheden van het gezin
Je houdt het hoofd koel in crisismomenten
Je kan naast ouders gaan staan, hen activeren en inspireren, hun draagkracht verhogen
Je werkt vanuit een breed sociaal engagement
Je werkt zelfstandig en zoekt zelf naar oplossingen
Je werkt emancipatorisch en verbindend
Je bent kritisch ingesteld en denkt constructief mee na
Je kan verantwoordelijkheid en initiatief nemen

Praktische regelingen





Je werkt in een zeer flexibel uurrooster, dat je in overleg met je coördinator/verantwoordelijke
afstemt op de noden van de lopende begeleidingen. Je krijgt hiervoor een vast urenpakket.
Je bent op werkende dagen telefonisch bereikbaar.
Je werkt in functie van de opdracht avond- en weekendwerk zoals bijvoorbeeld
contactmomenten bij werkende ouders.
Je bent vaak onderweg (eigen wagen is dan ook noodzakelijk) in functie van de
begeleidingen (huisbezoeken, contacten met andere hulpverlenende instanties,
contextactoren en andere…)

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 vervangingscontract wegens langdurige ziekte met een jobtime van 80%
aan.
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.

Heb je interesse voor deze job, dan kan je solliciteren door je CV en motivatiebrief te sturen naar
Sara Rottiers op het mailadres rottiers.sara@begeleidingstehuis-sjb.be
Sollicitaties worden ingewacht tot begin februari.
De vermoedelijke indiensttreding is zo snel mogelijk.

