
 
 

 

Organisatie: De Wissel (organisatie in de Jeugdhulp in Vlaams-Brabant) afdeling De Switch 

 

Enkele jongeren van Combo, Monte Rosa en De Wissel hebben samen met Cachet hun verwachtingen voor een ideale 
begeleid(st)er omschreven. Herken je jezelf in deze omschrijving? Solliciteer dan zeker;) 

 

 

 

Functie: Voltijdse contextbegeleider  

 

Omschrijving:  

• Integrale contextbegeleiding van adolescente meisjes die in de residentie verblijven of thuis of begeleid 
zelfstandig wonen, veelal uitstromend uit de Gemeenschapsinstellingen.  

• Begeleiding van de jongere, haar familie, haar dagbesteding en haar (zorg-)netwerk, binnen een zorgende 
samenleving 

• De contextbegeleider vormt de rode draad in het volledige hulpverleningstraject, in supervisie en overleg met 
trajectbegeleider 

• Cliëntbesprekingen, verslaggeving, teamvergaderingen en contacten met externe organisaties 



• Geregeld avondwerk  

• Naast contextwerk ook werk in de leefgroep (weekendwerk 1 weekend op 2) 

 

Profiel:  

• Vereist:  

o Gepassioneerd door de doelgroep en de kijk van de Wissel en CANO, verwoord in de waarden en de 
missie 

o Minimum basisopleiding bachelor in menswetenschappelijke richting. De Wissel wil ook andere 
diploma’s/invalshoeken en ervaring bekijken die een toegevoegde waarde kunnen betekenen voor 
het werk en de organisatie. 

o Talenkennis: Nederlands (schrijven, lezen, spreken: zeer goed) – Frans (schrijven, lezen, spreken: 
goed)  

o Rijbewijs B  

o Flexibele, stressbestendige en positief ingestelde persoonlijkheid ☺, hands on 

o Betrokken in en geëngageerd voor een diverse en warme samenleving 

o Vlot gebruiker van Office-toepassingen, sociale media en diverse communicatiekanalen 

• Pluspunten:  

o Aantal jaren ervaring in dit werk 

o Kennis m.b.t. contextuele hulpverlening en/of therapieopleiding 

o Ruimere talenkennis dan hierboven vermeld 

 

Aanbod:  

• Contract van onbepaalde duur 

• Indiensttreding zo snel mogelijk 

• Verloning volgens barema B1C, PC 319.01, met overname relevante anciënniteit 

• Job time: 100% 

• Een boeiende en veelzijdige job met veel autonomie in kleine en enthousiaste teams binnen een dynamische 
en vernieuwende organisatie die groeikansen biedt en ruimte om talenten te ontwikkelen 

• Permanente supervisie en vorming 

 

Sollicitatieprocedure:  
 

• CV en motivatiebrief via e-mail naar info@wissel.be t.a.v. Luc Deneffe met in onderwerp "Sollicitatie 
contextbegeleider Switch"  

• Meer info? Inge.vankerckhove@wissel.be  GSM: +32472 468122 

• Uiterste sollicitatiedatum: woensdag 15.04.2020 
• Gesprekken worden gepland in de week van 20.04.20 in de Switch, Gravenstraat 54, 3220 Sint-Pieters-Rode 

(Holsbeek), of via Skype, Teams of andere vorm van beeldbellen mocht dit ifv de huidige maatregelen ivm 
bestrijding van het Corona-virus nog nodig zijn. 

 

De Wissel wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van 
hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap. 

 

Je cv en brief of mail worden mogelijk 2 jaar bijgehouden door de afdelingsverantwoordelijke in functie van een 

werfreserve. De selectiecommissie krijgt inzage voor de duur van de aanwervingsprocedure. Daarna hebben enkel 

betrokken diensthoofden en directie nog toegang. 
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