
 
 

Columbus Brussel-Vlaams-Brabant zoekt fijne collega, procesbegeleider, hoopverlener (80%) 

Martelarenplein 13 te Leuven (nabij het station) 

 

Organisatie : De Wissel vzw, organisatie in de Jeugdhulp in Vlaams Brabant en de samenleving, is op zoek naar een 
versterking van het Columbus-team dat in samenwerking met Minor-Ndako Positieve Heroriëntering aanbiedt in 
Vlaams-Brabant en Brussel.  

Functie: Procesbegeleider Positieve Herorïentering 

Omschrijving :  

Het Columbus-team werkt met een specifieke methodiek voor contextbegeleiding, Positieve Heroriëntering (PH). 
Uitdagende situaties waarin gezinnen terechtkomen worden aangepakt vanuit verantwoordelijkheid en ontmoeting. 
Columbus biedt ondersteuning aan aanmelders uit de rechtstreeks toegankelijke hulp én aan  het OCJ in hun werk met 
gezinnen, kinderen en jongeren.  
Ook kan aan de slag gegaan worden met de gezinnen zelf, waarbij ingezet wordt op communicatie en verbinding. Elke 
persoon  wordt aangesproken op zijn/haar verantwoordelijkheid om van daaruit op zoek te gaan naar zijn/haar inzet 
tot verandering.  Columbus richt zich op het proces om tot een verbindend gezinsgesprek en een veranderingsplan te 
komen. 
De maximale duur van een begeleiding is vier maanden. 
Voor meer informatie rond de methodiek van positieve heroriëntering: wisselwebsite info PH  
 
 
Taken: 
 
- samen werken in team 

- deelname aan teamvergaderingen, intervisie en supervisie 

- individuele gesprekken en gezinsgesprekken, ervaringsgerichte activiteiten met gezinnen, bezoeken aan huis-in de 
context   

- telefonische permanentie i.f.v. het behandelen van aanmeldingen 

- registratie, administratie en verslaggeving  

 

Profiel:  

- zich kunnen vinden in de visie van positieve heroriëntering, zich kunnen inschrijven in missie en visie van de Wissel 
en van CANO (https://www.canovlaanderen.be/) 

- mensen kunnen bevragen over hun diepste zorgen en gevoelens, hen aanspreken op hun verantwoordelijkheid               
en engagement én hen begeleiden naar het delen met elkaar 

- vaardigheden bezitten  om met een gezin een gesprek te leiden zodat zij komen tot ontmoeting, dialoog en een 
eigen veranderplan 

- open en vanuit het hart in verbinding kunnen gaan 

- zelfstandig kunnen werken en kunnen reflecteren over eigen handelen 

- betrokken in en geëngageerd zijn voor een diverse en warme samenleving 

- in bezit zijn van  minimum bachelor-diploma in een menswetenschappelijke richting.  

 

De rechten van het kind maximaal waarborgen is het kader waarbinnen de Wissel werkt.. 

De Wissel kan ook andere diploma’s, invalshoeken en ervaringen bekijken die een toegevoegde waarde kunnen 
betekenen voor het werk en de organisatie. 

 

Voorwaarden: 

- talen beheersen: Nederlands (schrijven, lezen, spreken: zeer goed) – Frans (schrijven, lezen, spreken: goed) 

- in bezit zijn van rijbewijs B 



- vlot gebruiker van Office-toepassingen, sociale media en diverse communicatiekanalen 

- ruimere talenkennis dan hierboven vernoemd is een pluspunt 

- bereid zijn tot flexibele uren, waaronder ook avonduren. 

- dinsdag als vaste werkdag kunnen hebben  

- beschikbaar kunnen  zijn voor de basisopleiding in Kortrijk op 2-3-4 december 2020, 11/2/2021 en 16/9/21 

 

Aanbod: 

- contract van bepaalde duur tot 30/6/2021, snelle indiensttreding  

- verloning volgens barema B1C, PC 319.01 met overname van door het Agentschap goedgekeurde anciënniteit 

- jobtime: contract van 80%  

- een boeiende en veelzijdige job met veel autonomie in een klein en enthousiast team binnen een dynamische en 
vernieuwende organisatie die groeikansen en ruimte  biedt om talenten te ontwikkelen 

- vijfdaagse opleiding in de visie en methodiek  

- permanente supervisie en vorming 

 

Sollicitatieprocedure:  

- cv en motivatiebrief via e-mail  naar komenwerken@wissel.be tav Inge Van Kerckhove (in onderwerp: sollicitatie 
Columbus) 

- meer info bij Frieda Graulus, afdelingsverantwoordelijke Columbus  op 0491/392858 of frieda.graulus@wissel.be 

 

Uiterste sollicitatiedatum: 15/11/2020 
Gesprekken zullen doorgaan in de week van 16/11/2020  
 
 
Website: www.wissel.be  
 
 
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. 
 
 
 
 

 


