
 

Vacature 

 

De Mee-ander, Thuisbegeleidingsdienst binnen de Organisatie Bijzondere Jeugdzorg, ‘OBJ 

Ruyskensveld vzw’  te Geraardsbergen. 

  

 Ruyskensveld vzw maakt deel uit van de Ruyskensveldgroep bestaande uit drie leden-vzw’s uit de 

bijzondere jeugdzorg: De instelling voor bijzondere jeugdzorg van de zusters van Sint-Vincentius à 

Paulo van Gijzegem (Home Sint-Elisabeth uit Ronse), Ruyskensveld vzw  (De Mee-ander en de Marbol 

in Geraardsbergen, De Kiezel in Maarkedal en Huize ten Berg in Zwalm) en ter Muren 

(Erembodegem).   

Op 1 januari 2018 fusioneren de drie leden tot één grote organisatie voor bijzondere jeugdzorg met 

als prioritair werkingsgebied Zuid-Oost-Vlaanderen. 

 

Functie: 

Contextbegeleider  richting menswetenschappen (m/v) 

 

Kernopdracht: 

- een kwalitatieve mobiele hulpverlening in een verontrustende  opvoedingssituatie 

waarborgen; 

- instaan voor een dagdagelijkse pedagogische begeleiding en ondersteuning “op maat” van 

de aangemelde jongere en zijn gezin met als doel tot een verbetering  te komen van hun 

ontplooiingskansen en hun levenskwaliteit. 

- Er zijn varianten contextbegeleiding nl. breedsporige contextbegeleiding (langdurig)  en laag-

intensieve contextbegeleiding (kortdurend doelgroepspecifiek) en contextbegeleiding in 

functie van positieve heroriëntering, een kortdurend traject van 4 maanden.  

 

Competenties: 

- Conceptueel denken: visie ontwikkelen, feiten bekijken in een ruimere context en 

termijnperspectief; 

- Zichzelf ontwikkelen: openstaan voor en flexibel aanpassen aan veranderingen, nieuwe 

inzichten, vaardigheden en kennis eigen maken in functie van professionele noden en eigen 

groei; 

- Persoonlijk functioneren: bouwt een werkrelatie op met anderen, kan omgaan met feedback, 

blijft doelmatig handelen in moeilijke situaties, zoekt oplossingsgericht, toont zich respectvol  

en discreet voor de doelgroep, zelfkritisch; 

- Samenwerken in team: samenwerken aan organisatiedoelstellingen, meewerken aan en 

behalen van afgesproken resultaten; 

- Samenwerken met andere diensten; 

- Loyaal handelen: loyaal  ondersteunen, uitdragen en uitvoeren van genomen beslissingen; 

- Resultaatgericht werken; 

- Rapportage en verslaggeving; 

- Ervaring in het werken met cliënten in en met hun context strekt tot aanbeveling; 

- Ervaring in contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering is een meerwaarde. 

 



 

Wij bieden: 

- Een tijdelijke contract (75%)   28.5u/38u van 2/01/2018 tot 01/04/2020.  

- Verloning:  barema Jongerenwelzijn B1C (niveau bachelor)/ barema PC 319.01 

- Een boeiende werkomgeving met afwisselende opdrachten in een dynamische  organisatie 

- Intervisie en coaching zijn voorzien. 

 

Solliciteren:  

DE MEE-ANDER, Gasthuisstraat 19, 9500 GERAARDSBERGEN  (plaats tewerkstelling) 

Schriftelijk met cv  t.a.v.  Jan De Backer  

E-mail met cv t.a.v.  Jan De Backer  - e-mail: jan.de.backer@jeugdzorgdebrug.be 

Solliciteren voor  11/12/2017 

Selecties op  21/12/2017 

Kandidaten die wij tegen  15/12/2017 niet contacteerden, werden niet weerhouden. 

mailto:jan.de.backer@jeugdzorgdebrug.be

