
   

 

 

 

Voor de werking van VOLT  in Aalst zijn we op zoek naar een zorgcoach m/v/x en jij kan 

het verschil maken, om samen met een team, kwetsbare jongvolwassenen mee toe te 

leiden naar de arbeidsmarkt  via de methodiek van JoTa1. Het is een contract van 

onbepaalde duur (100% VTE).  

Voor meer uitleg omtrent VOLT http://www.vzwapart.be/vzwapart_activering_volt.php#info    

 

Wat doet een trajectbegeleid(st)er / zorgcoach? 

 

• Je bent verantwoordelijk voor het volledige begeleidingstraject en het 

trajectplan  

• Je bent aanspreekpunt voor de deelnemer, de context, de partners waarmee we 

samenwerken  

• Je bent een tandem met de instructeur en je hebt dagdagelijks overleg omtrent 

de casussen  

• Je detecteert drempels, je maakt ze bespreekbaar en je reikt handvaten aan 

over hoe de deelnemer met deze drempels kan leren omgaan.  

• Je werkt drempelverlagend en helpt je collega’s om ook deze focus aan te 

houden  

• Je gaat in verbinding met de context als dit wenselijk is  

 
1 JoTa is een methodiek dat zich richt zich tot kwetsbare jongvolwassenen, die vaak zonder kwalificatie uit het 
onderwijs zijn gestapt en bij wie de randvoorwaarden om tot arbeid te komen niet zijn vervuld. 
Het is een actieve vorm van armoedebestrijding. Een intensieve arbeidsactivering, vanuit een multidisciplinaire 
benadering, met een aanpak die inzet op werk en zorg tegelijk. Het geïntegreerde traject werkt met een 
verbindende methodiek en bouwt systematisch aan de opbouw van het zelfvertrouwen. 
Het omvat: oefenen in arbeid op een reële werkvloer, verkennen van verschillende sectoren in een atelier, en 
vormingen (oa initiatie heftruck), bedrijfsbezoeken, intensieve individuele begeleiding op meerdere 
zorgdomeinen, sollicitatietraining en nazorg. Na het traject stromen de deelnemers door naar een duurzame 
tewerkstelling (NEC, maatwerk,…), een VDAB-opleiding of naar een aangepast (hulpverlenings)traject. 
De methodiek wordt toegepast in de Lokale Partnerschappen van Jongeren in de steden Aalst (VOLT), Ninove 
(JIA), Ronse (Op Stap naar werk), Oudenaarde (JOWW) en Zelzate (Start op). De Lokale Partnerschappen 
worden ondersteund door Europa WSE. http://www.vzwapart.be/vzwapart_activering_jota_plus.php#boek  
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  vzw aPart is een inclusieve & niet-discriminerende organisatie 

• Je organiseert evaluaties voor de deelnemers  

• Je zorgt voor een optimale samenwerking met alle partners ifv het 

begeleidingstraject  

• Je vervult een aantal administratieve taken  

 

Waarom moet je niet twijfelen? 
 

• Een diploma speelt geen rol, wel je  ervaring met werken in armoede / jeugdzorg 

/ VAPH 

• We leiden je op op de werkvloer en we coachen jou  

• We zorgen dat je kan groeien 

• De work-life balance zit goed met een vast uurrooster (geen avondwerk, geen 

weekendwerk) 

• Je wordt betaald op het niveau B1c vo lgens het paritair Comité 319.01  en je kan 

relevante ervaring mee nemen 

• Het is een uitdagende job in een dynamische omgeving. Je wordt omkaderd 

door de team- en netwerkcoach en de teamverantwoordelijke  

• Hospitalisatieverzekering (gedeeltelijk)en fietsvergoeding  

• Het is een contract van onbepaalde duur  

 

Praktisch 

 
Kandidaatstelling met CV en motivatiebrief voor 16 november 2022 tav  Ann Reed, 

personeelsdirecteur ann.reed@vzwapart.be   

De sollicitatiegesprekken zullen door gaan op dinsdag 22 november 2022 in de 

Gendarmerie op het 2de  verdiep, Denderstraat 22, 9300 Aalst  

Plaats tewerkstelling :  Denderstraat 22 te 9300 Aalst 

 

Voor meer uitleg omtrent de vacature of vragen 

 
Wouter Decoodt (teamverantwoordelijke) 0486 -37 49 03, wouter.decoodt@vzwapart.be   
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