
 
Procesbegeleider interdisciplinaire teams lokale Huizen van het Kind Brussel 
 
 
De vzw Huis van het Kind – Ket in Brussel zet in op preventieve gezinsondersteuning vanuit een 
meervoudige aanpak:   

9 Organisatie van het Huis van het Kind Brusselbreed. De vzw neemt hiermee het 
samenwerkingsverband Huis van het Kind Brussel op in het bestuur van de vzw en wil op 
deze manier een hechte geïntegreerde samenwerking bekomen die via afstemming  en 
onderlinge ondersteuning leidt tot maximale toegankelijkheid van het aanbod voor de 
(aanstaande) gezinnen.    

9 Interdisciplinaire teams van elk lokaal Huis van het Kind ondersteunen, begeleiden, 
stimuleren. Voor de lokale Huizen van het Kind wil de vereniging het platform zijn waar de 
actoren van de lokale Huizen van het Kind terecht kunnen om samen actieplannen uit te 
werken, methodologieën af te spreken, opvolging en ondersteuning van lokaal aanbod te 
voorzien, te benchmarken alsook aan een gezamenlijk kwaliteitsbeleid te werken.   

9 Inrichting en beheer van aanbod op het vlak van preventieve gezinsondersteuning. In het 
bijzonder inrichting en beheer van de ontmoetingsplaatsen voor jonge kinderen en hun 
ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken, bekend onder de naam Baboes.  

9 Motor zijn van innoverende projecten rond gezinsondersteuning.  
 
Vanaf 2017 gaat de vzw Huis van het Kind – Ket in Brussel van start met de ontwikkeling van lokale 
Huizen van het Kind in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor de ondersteuning van de 
interdisciplinaire teams van elk lokaal Huis van het Kind zijn we op zoek naar een procesbegeleider.  
 
Als procesbegeleider ben je vertrouwd met het begeleiden van groepsprocessen en met het 
ondersteunen van de individuele partners in functie van het realiseren van een gezamenlijk resultaat. 
Je faciliteert op zowel inhoudelijk als op organisatorisch vlak, afhankelijk van de noden binnen elk 
afzonderlijk team. Je bent in staat verschillende rollen op te nemen naargelang de dynamiek binnen 
elk team.  
 
 
Functieomschrijving   
Je ondersteunt lokale interdisciplinaire teams Huis van het Kind Brussel : 

x in hun ontwikkeling : ondersteunen rolbepaling, uitwerken actieplan, coachen en bemiddelen 
waar nodig 

x bij de opvolging en de verdere uitwerking van het meerjarenplan 
x bij het monitoren, evalueren en bijsturen van activiteiten 
x Je organiseert uitwisseling over de lokale teams heen en begeleidt intervisies en lerende 

netwerken 
x Je houdt de vinger aan de pols bij de lokale teams en bundelt signalen vanuit de praktijk  

 
 
Profiel  

x Je beschikt over een bachelordiploma in een pedagogische of sociale richting, of kunt een 
gedegen werkervaring voorleggen in een gelijkaardige functie.  

x Grondige kennis van en inzicht in groepsprocessen en groepsdynamiek 
x Grondige kennis van interventies en methodes om groepen te begeleiden 
x Flexibele werkwijze 
x Competent in respectvol omgaan met diversiteit 
x Communicatief (mondeling en schriftelijk) sterk 
x Beschikken over analytische vaardigheden en informatie kunnen ordenen; ervaring in het 

schrijven van rapporten, uitdagingen en aanbevelingen 



x Zelfstandig kunnen werken 
x Samen kunnen werken 
x Stressbestendig zijn 
x Kennis van sector preventieve gezinsondersteuning is een pluspunt 
x Kennis Brusselse grootstedelijke context is een pluspunt 
x Taalvaardig in het Nederlands; kennis van het Engels en het Frans is een pluspunt 

 
Huis van het Kind – Ket in Brussel vzw onderschrijft het belang van diversiteit, ook in de 
samenstelling van het team. 
 
 
We bieden 

x Een voltijdse tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur 
x Salarisschaal PC 329 – B niveau  
x Vergoeding woon-werkverkeer 
x Plaats van tewerkstelling : Brussel 

 
 
Indiensttreding  
Zo snel mogelijk 
 
Je kan solliciteren uiterlijk tot 5 februari 2017. De selectiegesprekken zijn voorzien op 10 februari.  
Stuur je motivatiebrief en CV via email naar info@huisvanhetkindbrussel.be 
 
 


