
Pedagogisch coördinator Jeugdzorg 
Heb jij een hart voor jongeren en ben je ervan overtuigd dat zij zichzelf moeten kunnen zijn 

terwijl ze alle ondersteuning krijgen die ze nodig hebben? Wil je mee vorm geven aan onze 

jeugdzorg-pijler? Dan ben je de pedagogisch coördinator die wij zoeken voor de centra voor 

Kinderzorg en gezinsondersteuning De Link (2050 Antwerpen) en Ukkepuk (2030 

Antwerpen). 

Wij, dat zijn de kinderen en jongeren en hun gezinnen die bij Zorgbedrijf Antwerpen de steun 

vinden die ze (tijdelijk) nodig hebben. Zorgbedrijf Antwerpen beheert drie centra voor 

bijzondere jeugdzorg en daarnaast ook vijf centra voor kinderzorg en 

gezinsondersteuning  (CKG) in en om Antwerpen. 

 

Functiebeschrijving 

Als pedagogisch coördinator ben je verantwoordelijk voor hun hulpverleningstraject. In deze 

'stille schakel' van onze werking is kwaliteit uiteraard net zo belangrijk als in de andere en 

meer zichtbare schakels van Zorgbedrijf Antwerpen.  In zowel CKG Ukkepuk en de Link geef 

je directe leiding aan 3 teamcoaches leefgroep, die op hun beurt de medewerkers aansturen 

die de kinderen dagelijks begeleiden in hun ontwikkeling met maximale aandacht voor hun 

welbevinden; aan 4 contextbegeleiders en aan de medewerker die de administratieve 

coordinatie opneemt. 

 

• Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor de pedagogische en agogische werking van 

Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning De Link en Ukkepuk: in totaal 28 

kinderen tussen 0 en 12 jaar. 

• Je bent eindverantwoordelijke voor het volledige hulpverleningstraject van de 

jongeren en hun gezin. 

• Je bent verantwoordelijk voor een innovatief en methodisch onderbouwd pedagogisch 

beleid. 

• Je superviseert en adviseert gedurende de volledige begeleiding, en werkt actief mee 

aan de begeleiding van de minderjarigen en hun gezin. 

• Als pedagogisch coördinator bepaal je, samen met het multidsiciplinair team, 

doelstellingen en methodieken in de hulpverlening. Krachtgericht en 

netwerkversterkend werken zijn hierbij de basisbegrippen. 

• Je hanteert (voorbeeldfunctie!) en bewaakt een correcte pedagogische basishouding. 

• Je staat in voor de opmaak van ondersteuningsplannen en evaluaties en/of de 

ondersteuning hierbij. 

• Je bent verantwoordelijk voor het opnamebeleid en bijhorend bezettingspercentage 

(bepaald door agentschap Kind & Gezin). 

• Je vertrekt altijd vanuit een contextuele en oplossingsgerichte visie om partnerschap 

met en emancipatie van de jongeren én hun gezin te bevorderen.  

• Je volgt elk dossier op, evenals de ontwikkeling en het functioneren van de 

residentieel opgenomen en/of mobiel begeleide jongeren. 

• Je organiseert en leidt multidisciplinaire overlegmomenten over knelpuntdossiers. 



• Je luistert naar de ouders van de kinderen als zij vragen hebben over een beslissing of 

klachten over de begeleiding.  Je zoekt samen een oplossing. 

• Je bent verantwoordelijk voor kwaliteitsvol werken, voor dynamisch meewerken aan 

het kwaliteitsbeleid en bewaken van de toepassing ervan (via kwaliteitshandboek). 

• Je geeft directe leiding aan teamcoaches en contextbegeleiders.  Je stuurt, stimuleert 

en motiveert deze pedagogische medewerkers. 

• Daarnaast volg je de financiële, administratieve en logistieke aspecten van beide 

werkingen nauwgezet op via de administratief coördinator van beide voorzieningen. 

• Je rapporteert met regelmaat aan de directeur Jeugdzorg over de inhoudelijke werking, 

het personeel en andere belangrijke zaken. 

 

Profiel 

• Je hebt een diploma master (licentiaat) in de pedagogische wetenschappen – bij 

voorkeur afstudeerrichting orthopedagogie. 

• Je kijkt uit naar een functie waarbij verantwoordelijkheid en engagement 

onlosmakelijk verbonden zijn. 

• Je bent stressbestendig en flexibel (ook in werkuren). 

• Je beschouwt leidinggeven als een noodzakelijke uitdaging in je dagelijkse werk, en je 

beschikt hiervoor over de noodzakelijke vaardigheden. 

• Je bent analytisch en methodisch ingesteld. 

• Je kan zelfstandig werken en bent veranderingsgericht. 

• Je hebt grondige kennis van de werking van Integrale Jeugdhulp, de basisprincipes van 

kwaliteitszorg en het decreet ‘Rechtspositie van de minderjarige’. 

• Jeugdzorg moet 24 uur op 24 verzekerd zijn. Je bent bereid om met enige regelmaat de 

telefonische permanentiedienst op te nemen. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

• Relevante werkervaring binnen de residentiële, ambulante en/of mobiele werking van 

de Jeugdzorg is een meerwaarde. 

 

 

Ons aanbod 

• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in een voltijds regime. 

• Opleidingsmogelijkheden die professionele groei stimuleren. 

• 24 dagen wettelijk verlof. 

• Verloning volgens barema met minimumloon 3107 euro bruto op voltijdse basis met 

een bedrijfswagen en aangevuld met extralegale voordelen: keuze tussen 

maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering ofwel 6 (pro rata regime) extra 

vakantiedagen. 

 

 



Belangstelling? 

Solliciteren doe je uiterlijk op 4 december 2018 via www.zorgbedrijf.antwerpen.be. Gelieve 

bij je CV en motivatiebrief ook een kopie van je diploma te voegen. 

• Deel 1: eerste selectie op basis van CV en gemotiveerde sollicitatiebrief 

• Deel 2: verkennend gesprek december 2018 

• Deel 3: jurygesprek december 2018 

• Deel 4: het assessment (data nog te bepalen) 

 

Voor de gespreksmomenten zijn volgende data voorzien: 

• Woensdag 12 december tussen 9 u en 13 u 

• Maandag 17 december tussen 13 u en 18 u 

• Vrijdag 21 december tussen 9 en 12 u 

 

Meer info? 

• Jobinhoud: Frank Van den broeck – directeur Jeugdzorg, tel. 0476 29 09 22 

• Selectieprocedure: Katrien Bevers – HR officer job & talent center, tel. 03 431 91 19  

 


