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Gezinsbegeleider (19u tot 23u)
TER WENDE - ESPERO in LEUVEN
 Online sinds 13 nov. 2019 - Vaste Job

Functieomschrijving
ter Wende is een kleinschalig residentieel therapeutisch centrum voor kinderen en jongeren met gedragsproblemen. Met het
pensioen van een collega in het vooruitzicht, kijken we uit naar een gezinsbegeleider (19-23u).
Als gezinsbegeleider sta je in voor de ouder- en gezinsbegeleiding van 4 à 5 gezinnen, die je ongeveer tweewekelijks ziet. De
aard van die samenwerking kan erg uiteenlopend zijn. Soms werken jullie in de richting van een terugkeer naar huis. Soms
blijkt voltijds verder samenleven als gezin niet haalbaar en zoeken jullie uit welke vorm van verbondenheid wel mogelijk
blijft. Soms moet je op zoek gaan naar wat er als context rond een jongere kan (her)opgebouwd worden, hoe de kring weer
groter gemaakt kan worden. Mooie plannen worden af en toe doorkruist door crisissituaties, waar je op weet in te spelen.
Het kan alle kanten op, en dat schrikt je niet af. Je kan voldoening putten uit kleine stapjes vooruit.
Een gezinsgerichte werking is meer dan gezinsgesprekken aanbieden. Je bent ook betrokken bij de organisatie van een
oudergroep, gezinsactiviteiten, , …. . In een residentiële werking waak je natuurlijk ook over een goede samenwerking met de
leefgroep, een ﬁjn contact met de jongeren. Je werkt in een multidisicplinair team, en hebt er dus steeds oog voor hoe je
andere collega’s op hun domein kan inspireren om ouders te betrekken.
Een aantal opdrachten verdelen we onder de ploeg gezinsbegeleiders: stagebegeleiding, deelname aan het opnameteam,
brussen-werking, contextgerichte ondersteuning van ons team dagbegeleiding, inhoudelijke werkgroepen, ... . We bekijken in
functie van jouw talenten en interesses en in overleg met collega’s welke bijkomende opdrachten jij opneemt.

Proﬁel
Je hebt een bachelor diploma in een menswetenschappelijke richting. Je bent een langdurige systemische opleiding
aan het volgen, of hebt die voltooid (minimaal 2 jaar). Je wil intensief aan de slag met gezinnen, ook met gezinnen
die soms moeilijk toegankelijk lijken.
Samenwerken zit je in het bloed, zowel met de gezinnen die je begeleidt als met collega’s: je bent enerzijds
luisterbereid en ﬂexibel, anderzijds sta je ergens voor en kan en durf je dat duidelijk verwoorden.
Je kan constructief feedback geven/ontvangen en over je eigen functioneren reﬂecteren.
Je bent stressbestending
Je bent leergierig en maakt tijd voor vorming.

Je kan goed zelfstandig werken.
Je schrijft vlot en gebald.
Beschikken over een rijbewijs (huisbezoeken) is beslist handig. Je bent bereid je regelmatig te verplaatsen.
Ervaring in een residentiële setting is een must.
Kennis van thema’s als nieuwe autoriteit, kansarmoede, trauma, .. is zeker een plus.
Je bent bereid één avond per week te werken (minstens tot 20u).
Je kan occasioneel ﬂexibel zijn in je uurrooster, voor teamdagen, collectieve vormingen, ouder-kindactiviteiten in de
leefgroep, … .
/

Persoonsgebonden competenties
Contactvaardig zijn
Omgaan met stress
Creatief denken (Inventiviteit)
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (ﬂexibiliteit)
Zelfstandig werken
Samenwerken als hecht team

Aanbod
We bieden een vast contract
Een correcte verloning op A1-niveau
Een tussenkomst in de kost van een langdurige opleiding, als je al gestart bent in dergelijke opleiding
Ondersteuning door teambegeleider en psychiater, ervaren collega's gezinsbegeleiders en mogelijkheid van externe
supervisie.
een organisatie, waar creativiteit en eigen inbreng erg gewaardeerd worden
ﬂexibel uurrooster, oog voor een goede balans tussen werk en gezin
volledige terugbetaling van woon-werkverkeer per trein/ﬁetsvergoeding. Mogelijkheid om in te tekenen op een
bedrijfsﬁets.
extra verlof vanaf 35 jaar.

Plaats tewerkstelling
TER WENDE - ESPERO
MECHELSEVEST 30 3000 LEUVEN
Toon op kaart 

Vereiste studies
Prof. bach. Sociaal werk: Maatschappelijk werk

Werkervaring
Minstens 5 jaar ervaring

Contract
Vaste Job
Contract van onbepaalde duur
Deeltijds - 19 uren per week, te presteren in 3 dagen
Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: mattias.bouckaert@terwende.be
Per brief
/

Contact: Mattias Bouckaert
TER WENDE - ESPERO
MECHELSEVEST 30, 3000 LEUVEN
Geïnteresseerd ? Bezorg ons dan je motivatiebrief en CV voor 29 november. We plannen een eerste ronde gesprekken begin
december.
Ontving je geen nieuws voor 5 december, werd je kandidatuur niet weerhouden. We kunnen helaas niet alle kandidaten
gericht feedback geven. Aarzel niet om ons te contacteren als je graag wil weten waarom je kandidatuur niet weerhouden
werd.
We zoeken kandidaten die in de loop van januari deeltijds kunnen starten.

VDAB-vacaturenummer: 60260582
Online sinds: 2019-11-13
Deze functie staat open voor iedereen.
Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.
Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB.

/

