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Vacature “contextbegeleider in functie van autonoom wonen” in combinatie 

met “contextbegeleider in een kleinschalige wooneenheid” (M/V/X).  

Contract bepaalde duur voor 6 maanden met vooruitzicht op contract 

onbepaalde duur – jobtime 50% met ingang van 02/01/2023. 

Organisatie 
Vzw aPart richt zich op kinderen, jongeren en jongvolwassen in een kwetsbare situatie 
en het netwerk. We bieden, vanuit een geëngageerd samenwerken, tijdelijke 
ondersteuning en begeleiding op maat. We vertrekken vanuit de krachten en gaan in 
dialoog op weg naar verbondenheid met zichzelf en de samenleving. We zijn een 
sociaal ondersteunende organisatie op het kruispunt van onderwijs, jeugdhulp, vrije 
tijd, zorg en werk. 
 
Vzw aPart heeft een vacature van “contextbegeleider in functie van autonoom wonen” 
in combinatie met “contextbegeleider in een kleinschalige wooneenheid” voor haar 
team Brug_9, Bevrijdingslaan 9, 9000 Gent.  
 
Taken 

- Als contextbegeleider autonoom wonen sta je in voor de begeleiding van 
jongvolwassenen die zelfstandig (gaan) wonen en hun context. 

 
- Als contextbegeleider in een kleinschalige wooneenheid sta je in voor de 

begeleiding van jongvolwassenen die samenleven in de kleinschalige 
wooneenheid. In deze wooneenheid wonen – tijdelijk – 5 jongeren tussen 16 en 
25 jaar samen. Deze kleinschalige wooneenheid is een relevante schakel in een 
traject van jongvolwassenen met als doel hen te begeleiden naar een 
langdurige en stabiele woonsituatie.  

 
 
 
 
 
 



Team Brug_9 is op zoek naar een gedreven contextbegeleider(ster) die: 

• Jongvolwassenen volgt en ondersteunt in hun proces naar autonoom worden 

• Sterk inzet op een warme en voorspelbare relatie 

• Met een groot geloof in verandering kansen blijft zien in complexe situaties 

• Met de jongvolwassenen bruggen probeert te bouwen naar de context (familie, 
vrienden en de samenleving) 

• Actief op zoek gaat naar de jongvolwassene in zijn/haar omgeving 

• Proces- en ervaringsgericht wil begeleiden 

• Tijd ziet als een werkzame factor 

• Graag samenwerkt met de collega’s in het kader van gezamenlijke opvolging 
van cliënttrajecten en verdieping van de werkvorm 

• Op een respectvolle en open manier aan interne en externe verslaggeving werkt 
met betrekking tot de cliëntsituaties 

• Het samenleven in de kleinschalige wooneenheid begeleidt  

• Deel uitmaakt van de avondpermanentie (tussen 17.00u en 19.00u) in de 
kleinschalige wooneenheid op weekdagen   

 
Tijdsregeling  

• Tijdelijk contract voor 6 maanden met vooruitzicht op contract onbepaalde duur 

• Indiensttreding op 02/01/2023   

• Jobtime 50% - verloning niveau B1c in PC 319.01 met avondwerk  
 

 
Profielvereisten  

• In bezit zijn van een sociaal pedagogisch diploma, minimum 3 jaar ervaring  

• Ervaring hebben met maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen is een 
pluspunt  

• Individueel kunnen werken met jongvolwassenen   

• Kennis hebben of bereid zijn zich te verdiepen in het oplossingsgerichte, 
systeemtheoretische en contextuele gedachtengoed  

• Kunnen werken in teamverband  

• Kunnen begeleiden bij administratieve taken en budgetteren  

• Flexibel zijn  

• Zelfstandig kunnen werken  

• In bezit zijn van rijbewijs B   

• Bereid zijn tot avondwerk 
 
Plaats tewerkstelling  
Brug_9, Bevrijdingslaan 9 te Gent  
 
Sollicitatieprocedure :  
Mail je motivatiebrief + CV tegen 18/11/2022 naar silke.heiden@vzwapart.be. 
Voor bijkomende info over de sollicitatieprocedure kan je terecht bij Silke Heiden, 
teamverantwoordelijke bereikbaar op het gsmnr 0498/133126. 
Voor meer info over de inhoud van de job kan je terecht bij de Hedwig Tiebos, 
pedagogisch verantwoordelijke bereikbaar op het gsmnr 0499/522285.  
 
De sollicitatiegesprekken gaan door op woensdag 23/11/2022 in de NM. 
 



 


