De Wissel is een organisatie in de jeugd- en gezinszorg én de samenleving. Aan de Diestsevest, op
een boogscheut van het Leuvense station, is de werking ‘de Rotonda’ gevestigd. Door een
bijkomende erkenning “veilig verblijf”, zal de Wissel daar een nieuwe werking ‘Het Vertrek’
opstarten. De Rotonda en het Vertrek zullen nauw met elkaar verbonden zijn.
De Wissel is volop in transitie, zoals de Jeugdzorg. Openstaan voor veranderingen in de Wissel en
in je eigen functie, mee willen bouwen zit in je DNA. Net als onze waarden: samen, graag zien,
grenzen verleggen en doen.
Voor deze werkingen zijn wij op zoek naar een

Trajectbegeleider (70%)
(mogelijk in combinatie met openstaande vacature trajectbegeleider Switch)

Wie we zijn:
De Wissel wil werken aan een diverse, warme en rechtvaardige samenleving.
Onze waarden: samen, graag zien, doen en grenzen verleggen.
De Wissel wil jonge mensen in een kwetsbare positie onthalen, waarderen en sterken, samen met wie
hen omringen.
Haar afdeling De Rotonda is een begeleidingsinitiatief voor jongeren en hun context. Zij
biedt individuele en contextbegeleiding aan, terwijl de jongere thuis woont, zelfstandig woont of in
de leefgroep verblijft. De begeleiding wordt gekenmerkt door aanklampende en warme aandacht voor
de jongeren en hun netwerk met verankering in de buurt en in de samenleving.
Wie we zoeken:
De Rotonda zoekt een gedreven trajectbegeleider die in nauwe samenwerking met de collega
trajectbegeleider en onder de eindverantwoordelijkheid van de projectverantwoordelijke de
contextbegeleiders in hun werking coacht en superviseert. Hij/zij bewaakt en behoudt het
helikopterzicht over de individuele trajecten van elke jongere.
Je opdracht:
Je bent verantwoordelijk voor de aansturing en opvolging van de trajecten die contextbegeleiders
samen met de jongeren en hun context uitstippelen. Je doet dit vanuit de visie van de Wissel.
Je bent ondersteunend in de dagelijkse werking van de leefgroep via wekelijks overleg met teamcoach
en projectverantwoordelijke.
Je houdt toezicht op dossiervorming en registratie van de contextbegeleiders.
Je stuurt de contextbegeleiders op een inspirerende en coachende manier aan.

Je werkt mee aan de verdere ontwikkeling en vernieuwing van de afdeling en de organisatie, meer
specifiek bij het installeren en integreren van de nieuwe werking.
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 we werken.

Belangrijke persoonskenmerken:
Je hebt een hart voor jongeren en bent gepassioneerd door de doelgroep en het engagement van de
Wissel en het CANO-samenwerkingsverband waar zij deel van uit maakt (www.canovlaanderen.be).

Je bent reflectief en je hebt oog en oor voor de impact van mensen op elkaar.
Je kan goed synthetiseren en je denkt systematisch en conceptueel mee.
Je hebt sterke communicatieve vaardigheden.
Je bent waarderend en positief ingesteld.
Je bent professioneel en tegelijk ook gezond naïef.
Je bent flexibel en stelt je bereikbaar op.
Je bent betrokken in en geëngageerd voor een diverse en warme samenleving.
Je bent leergierig en hebt zin in bijkomende vorming

Wat wij inhoudelijk liefst zouden zien:
Je hebt een master in een sociaal-pedagogische richting (master in de pedagogische wetenschappen
of psychologie), of evenwaardig door ervaring.
Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in de hulpverlening en begeleiding van individuele trajecten.
Je hebt de nodige kennis van de brede hulpverlening aan jongeren in de jeugdhulp.
Je hebt kennis van pedagogische methodes betreffende coaching, supervisie, intervisie, teamwork en
kennisoverdracht.
Je hebt kennis van en kan gebruik maken van actuele en richtinggevende kaders in de jeugdhulp, of
je bent sterk bereid die te verwerven. (Contextuele hulpverlening, geweldloos opvoeden en nieuwe
autoriteit, cultuursensitief en gendersensitief werken, sociaal- emotionele ontwikkeling,
veiligheidsplanning, herstelgericht werken, traumasensitief werken...)
Je hoeft geen expert te zijn, maar bent thuis in social media.
Je hebt een therapeutische of counselor opleiding.
Je hebt ervaring in residentieel werken, contextbegeleiding en coaching.
Je bent vlot Franstalig en/of hebt een ruimere basiskennis.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Je kiest voor een engagement voor langere termijn.
Wat wij je graag bieden:
Een veelzijdige en boeiende job in een nieuw samengesteld team
Supervisie mogelijkheden intern en extern
Bijscholingskansen
Coaching on the job
Een contract van onbepaalde duur
Verloning: volgens diploma (maximum barema L1 PC 319.01) met overname van relevante
anciënniteit, we volgen daarin het advies van Agentschap Opgroeien.
Jobtime 70% (bespreekbaar)

Een gedragen start maar zo snel mogelijk
Solliciteren?
We kijken je kandidatuur met CV en motivatiebrief tegemoet, uiterlijk op 30.11.2022.
Via e-mail naar komenwerken@wissel.be t.a.v. Inge Van Kerckhove met in het onderwerp
"Sollicitatie Trajectbegeleider”
Meer info: www.wissel.be
Mocht je vragen hebben, twijfel zeker niet om vrijblijvend contact op te nemen met Remi Stegen,
projectverantwoordelijke: remi.stegen@wissel.be, gsm: +32 474 0272161
Meer uitleg wordt met graagte gegeven.
Gesprekken worden zo snel mogelijk na ontvangen van je schrijven gepland en gaan door in De
Rotonda, Diestsevest 119, Leuven.
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.

