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Wij zoeken een begeleider (m/v/x)
Gezinscoach 1G1P Oost-Brabant
+ contextbegeleiding Amber
Gezinscoach 1G1P regio Leuven:
1G1P Oost-Brabant is een innovatief samenwerkingsverband van verschillende
intersectorale jeugdhulpactoren die zich engageren om de rechtstreeks toegankelijke
hulp in 6 Eerstelijnszones af te stemmen en te versterken. Samen gaan we voor ‘Eén gezin,
één plan’!
We stellen het gezin centraal. Het gezin bepaalt de hulp, wij ondersteunen het gezin waar
zij dit nodig achten, waar dit wenselijk is, en met betrekking tot de thema’s die zij
aanbrengen. Vanuit de ‘wraparound care’ visie maken we samen met een gezin een
gezinsplan op, dat een breed antwoord dient te geven op de noden van het gezin. We
zorgen hierbij steeds dat het gezin zo veel mogelijk de regie blijft behouden.
De regioteams bestaan uit gezinscoaches en eerstelijnspsychologen. Het intersectoraal
team kan beroep doen op een aanvullend aanbod voor de gezinnen: positieve
heroriëntering, contextbegeleiding, ervaringsgerichte ondersteunende begeleiding,
trajecten
in
een
CGG,
Opgroeien,
VAPH,
AWW
en
EKC.
Meer informatie is te vinden op www.jeugdhulphageland.be
We zoeken een gezinscoach voor Jeugdhulp Oost-Brabant, specifiek voor de regio
Leuven.
Je opdracht als gezinscoach:
• Voorzien in een laagdrempelig, generalistisch, laag-intensief, krachtgericht aanbod
voor gezinnen die (nog) geen aansluiting vinden bij andere actoren in de jeugdhulp.
• Met de gezinsleden naar een plan op maat werken, en de gezinsleden verbinden met
het informeel en formeel aanbod in de eigen omgeving (‘wraparound’-model).
• Zich organiseren in nauwe verbinding met het regionale intersectorale hulpaanbod en
uitwerken van structurele samenwerkingen.
• Binnen het team praktische opdrachten opnemen en onder mekaar verdelen (niet
hiërarchisch). Zoals werkplanning, ICT, registratie, kasbeheer, ‘goed huisvaderschap’,
permanentie,…
• Ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, burgerinitiatieven, … betrekken en structurele
samenwerking uitbouwen.
Contextbegeleiding:
Het team Contextbegeleiding biedt mobiele begeleiding aan gezinnen met kinderen en
jongeren van 0 tot 25 jaar die moeilijkheden ervaren op vlak van opvoeding, moeilijk
gedrag van de kinderen en/of communicatie in het gezin of waar de maatschappij
ondersteuning nodig acht op deze domeinen.
De begeleiding vindt plaats in de woon-en leefwereld van de gezinnen en heeft als doel
de opvoeding thuis vlotter te laten verlopen en zo de ontwikkelingskansen van de
kinderen te bevorderen. Dit kan door de eigen krachten en het probleemoplossend
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vermogen van de gezinsleden te vergroten en ook het professioneel en persoonlijk
netwerk rond het gezin te activeren indien nodig. De contextbegeleiders werken integraal
en proces bevorderend.
Binnen de integrale jeugdhulpverlening situeert Contextbegeleiding vanuit vzw Amber
zich zowel voor (CB) als achter (CBi) de intersectorale toegangspoort.
Je opdracht als contextbegeleider:
• Je begeleidt een aantal gezinnen en hun netwerk. Je gaat zelfstandig op
huisbezoek, ondersteunt de gezinsleden en hun netwerk bij de realisatie van hun
doelstellingen en begeleidt het proces.
• Je hebt op regelmatige basis overleg met andere betrokkenen.
• Je bent verantwoordelijk voor het beheer van je eigen begeleidingsdossiers.
• Je werkt samen in een team van 7 mensen en neemt deel aan de wekelijkse
teamvergaderingen.
• Je engageert je om mogelijks andere taken op te nemen naast het
begeleidingswerk.
Profiel
• Je hebt een diploma met een sociale of pedagogische oriëntatie.
• Je werkt vanuit een oplossingsgerichte en empowerende basishouding.
• Je hebt een mature instelling en beschikt over voldoende veerkracht en
draagkracht.
• Je bent enthousiast, leergierig en stressbestendig.
• Je kan zelfstandig werken en je functioneert goed in een team.
• Je bent sociaal vaardig en communicatief.
• Je staat open voor feedback en beschikt over een goed reflectievermogen.
• Je kan je werk plannen en organiseren.
• Je bent bereid je uren flexibel in te zetten en avondwerk te doen.
• Rijbewijs B (bezit van eigen wagen vereist).
• Uittreksel uit het strafregister (model 2) is vereist.
Aanbod
•
Deeltijdse betrekking 75-90%
•
Contract bepaalde duur tot en met 31 mei 2023
•
Indiensttreding zo snel mogelijk
•
Verloning volgens barema BC1 (paritair comité 319.01), met overname relevantie
anciënniteit
•
Vorming, werkbegeleiding en samenwerking met ervaren teams
•
Ter beschikking op de dienst: 2 dienstwagens, 2 dienstfietsen
•
Werk-gsm en individuele werklaptop
•
Mogelijkheid tot telewerk
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Plaats tewerkstelling:
Amber vzw, Tiensesteenweg 88, 3360 Korbeek-Lo
1G1P Leuven, Tiensesteenweg 134, 3000 Leuven
Solliciteren:
Mail je motivatiebrief en CB ten laatste op 6 juni 2022 naar sollicitaties@ambervzw.be
De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op donderdag 9 juni in de namiddag (eerste
ronde) en op donderdag 16 juni in de namiddag (tweede ronde).
Heb je nog vragen of wil je meer info, neem gerust contact met Anne Broere op het
nummer 0479 507 614.

