
       

 

Vzw De Wissel zoekt 2 Begeleid(st)ers Rizsas, medewerker in Centrum Molenmoes 

(50% - onbepaalde duur) 

De Wissel is een begeleidingsnetwerk voor jongeren en gezinnen in kwetsbare situaties binnen en 
over de grenzen van de jeugdhulp heen. 

Rizsas maakt plaats voor jongeren van 12 tot 18 jaar die door verschillende redenen geen aansluiting 
meer vinden op school. Het is een initiatief van vzw De Wissel in samenwerking met Arktos Vlaams-
Brabant en is gevestigd in Centrum Molenmoes, Blauwmolenstraat 1a te Wezemaal. 
Naast het project Rizsas zijn er nog andere projecten gehuisvest op Centrum Molenmoes, nl. Stretch-It 
(ervaringsgerichte, grensverleggende activiteiten), EquiCanis (een therapeutische werking met 
paarden en honden) en DinamiX (ervaringsgerichte projecten op maat voor werkingen binnen de 
Wissel). 
Rizsas werkt op basis van de principes van Institutionele pedagogie, rond het samenleven in groep met 
de jongeren, begeleiders, lokale en internationale vrijwilligers (European Solidarity Corps). Onze 
werking bestaat uit de dag samen zetten met de jongeren door middel van het aanbieden van ateliers, 
diverse rollen en taken en groepsmomenten. 

Wat vragen de jongeren en Molenmoes-medewerkers van jou?   
 

- Dat je een betrouwbaar persoon bent, open van geest 
- Dat je interesse toont en enthousiast bent 
- Dat je een beetje gek bent en kan lachen om verschillende dingen 
- Dat je beloftes nakomt 
- Dat je streng maar rechtvaardig bent  

Dat je  duidelijkheid en grenzen kan aangeven 
- Dat je continuïteit geeft (niet na enkele maanden terug weggaan!) 
- Dat je empathisch bent 
- Dat je eerlijk, energiek en flexibel bent 
- Dat je kan omgaan met chaos en deze kan structureren voor jezelf 
- Dat je creatief bent en initiatief neemt 

 
 
 Wat verwachten wij? 

- Als team samen vormgeven aan de Rizsaswerking door ateliers te zetten en te 
ondersteunen en het groepsgebeuren mee vorm te geven.  

- Opnemen van dagelijkse taken in het samenleven 
- Verantwoordelijk omgaan met het financieel beheer binnen Rizsas, de dagelijkse 

registraties, het mailverkeer.  
- Actieve deelname aan de teamvergaderingen 
- Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven binnen Rizsas. 



- Vaste contactpersoon binnen Rizsas voor de partners waarmee we samenwerken: 
communicatie, bijwonen van rondetafelgesprekken... 

- Verbindend werken vanuit Rizsas naar de andere deelprojecten in Centrum 
Molenmoes 

- Het deskundig begeleiden en ondersteunen van stagiair(e)s, ESC vrijwilligers en 
lokale vrijwilligers. 

- Mee in staan voor de orde en netheid van de locatie. 

 
Wie ben jij? 

 
- De opdracht van De Wissel en dus ieder die er werkt vertrekt vanuit de rechten van het 

kind. Deze maximaal waarborgen is het kader waarbinnen je werkt.  
- Je bent gepassioneerd door de jongeren waarvoor we werken èn de kijk van De Wissel 

verwoord in de waarden en de missie. 
- Je bent betrokken in en geëngageerd voor een diverse, warme en 

rechtvaardige samenleving.    
- Je hebt een opleiding in een 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.   

- Je hebt een aantal jaren ervaring in dit werk, kennis van herstelgericht werken, 
ervaringsleren, institutionele pedagogie wordt geapprecieerd. Het zijn de basiskaders 
waarmee we werken. 

- je werkt en leeft graag in community-verband 

- Je bent een vlot gebruiker van Office-toepassingen, sociale media en diverse 
communicatiekanalen. 

- Je kan vlot communiceren in verschillende talen: Nederlands en Engels zijn een 

minimum vereiste. 

- Je hebt zicht op eigen kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën  

- Je bent flexibel en positief ingesteld en hebt geen schrik om je handen uit de mouwen 
te steken. 

- Je bent een initiatief nemende plantrekker maar ook een echte teamplayer. 
- Je kan vanuit je passie iets overbrengen op anderen. 

- Je kan een dialoog op gang brengen, individueel en in groep. 

- De aanwezigheid van dieren (paarden en honden) vormen geen probleem. 

- Het hebben van een rijbewijs B is een voordeel.  
 

 

Je beschikt over de volgende attitude: 

- Geduldig 

- Verantwoordelijk 

- Flexibel 

- Teamplayer 

- Zelfstandigheid 

- “Handen uit de mouwen” mentaliteit  

- Kunnen werken in een multiculturele omgeving 

- Discreet omgaan met persoonlijke gegevens 

- Geloof in aanklampend werken 

- Onderschrijft de visie van De Wissel en Centrum Molenmoes 



 
 

Wij bieden je:  
 

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

- Wij bieden een job waarin je in het schooljaar net iets meer investeert waardoor de 
schoolvakanties grotendeels als verlof of recup kunnen genomen worden 

- Vorming, intervisie, supervisie en deelname aan werkgroepen, afhankelijk van je eigen 
interesses.  

- Jobtime 50% 
- Contract onbepaalde duur, in dienst vanaf half augustus 2022  
- Verloning volgens diploma (loonbarema’s PC319.01 met maximum B1c) met overname 

relevante anciënniteit, we volgen daarin het advies van agentschap Opgroeien. 
  

Solliciteren?  
  
We kijken je kandidatuur met CV en motivatiebrief tegemoet, uiterlijk op 30.06.2022.  
Via e-mail naar komenwerken@wissel.be t.a.v. Inge Van Kerckhove met in het onderwerp 
"Sollicitatie RIZSAS-begeleider"   
Mocht je vragen hebben, twijfel zeker niet om vrijblijvend contact op te nemen met  
wim.havaux@wissel.be  of +32499-719074. Meer uitleg wordt met graagte gegeven.  
Gesprekken worden gepland op 4 en 5 juli en gaan door in Centrum Molenmoes, Blauwmolenstraat 

1A, 3111 Wezemaal 

  
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, 
geaardheid of handicap.  
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