
psycholoog/orthopedagoog (trajectcoördinator)  

GEMEENSCHAPSINSTELLING DE ZANDE in RUISELEDE  
Tijdelijke job  

Functieomschrijving 

We zoeken een trajectcoördinator voor de campus Ruiselede.  

Kerntaken:  

• Zorgt ervoor dat het traject van de jongere vorm krijgt: 
o vanuit de wetenschappelijke en theoretische kaders (Risk Need 

Responsivity & Good Lives Model) 
o obv dossieranalyse, overleg, testing, observaties en individuele 

gesprekken… 
o Dit resulteert in opmaak en opvolging van een handelingsplan 

forensisch traject/onderwijs cfr. de procesimplementatieplannen 
(modulering 3.0) en bijhorende draaiboeken. 

o Coördineert de terugkoppeling naar alle relevante actoren (oa. 
jongere, verwijzende instanties, context, partners in gedeelde 
trajecten,…) 

o Is voorzitter van ronde tafels en trajectoverleg.  
• Begeleidt, stuurt en steunt de medewerkers die op dossiers betrokken zijn aan 

vanuit deze kaders samen met de Teamverantwoordelijke leefgroep en 
Teamverantwoordelijke onderwijs het planmatig handelen op de drie niveaus ( 
cfr. Procesimplementatieplannen) uit te voeren.  

• Neemt actief een rol op in uitbouwen van een relevant netwerk en fungeert als 
vertegenwoordiger van het beleid op externe fora.  

• Maakt samen met de teamverantwoordelijken en campusverantwoordelijken 
structureel deel uit van de interne beleidsfora (IB en OB). 

• Gezien de rol die de trajectcoördinator dient op te nemen tav zowel de 
jongeren, de organisatie als het personeel – en de mogelijke spanning die dit 
met zich meebrengt, organiseren we een derde punt in de vorm van het 
rapport, de campuspermanentie (directie/campusverantwoordelijke met 
permanentie), ... 

Profiel 

Je beschikt over de nodige kennis betreffende de brede hulpverlening aan jongeren en de 
werking van de gemeenschapsinstellingen en de integrale jeugdhulp in het bijzonder (of 
bent in staat deze op korte termijn te vergaren). Je bent afdoend op de hoogte van de 
werking van het agentschap Jongerenwelzijn en de afdeling Gemeenschapsinstellingen (of 
bent in staat deze op korte termijn te vergaren). Je beschikt over de nodige kennis en kunde 
betreffende oplossingsgericht en krachtgericht werken (of bent in staat deze op korte 
termijn te vergaren). Je kent de sociale kaart en kan ze gebruiken (of bent in staat om 
hiermee op korte tijd vertrouwd te geraken als de noodzaak daartoe bestaat). Je kent 
methodes betreffende coaching, supervisie, intervisie, teamwork en kennisoverdracht en 



kan deze correct toepassen Je hebt inzicht in maatschappelijke veranderingen, in wijzigende 
waardepatronen, de beleving van de cliëntpopulaties. Je kan overweg met de gebruikelijke 
MS-Officetoepassingen, het gebruik van e-mail en internet, het elektronisch agendabeheer 
Je kan overweg met een cliëntopvolgingssystemen zoals DOMINO (of ben in staat om je op 
korte termijn erin in te werken.). Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

Aanbod 

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een 
permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt ruime mogelijkheden wat 
vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft. Je werkdruk kan 
van tijd tot tijd hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo 
optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie 
per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Je woon-werkverkeer met het openbaar 
vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis. Alle personeelsleden ontvangen 
maaltijdcheques (van 7 euro per gewerkte dag) Je wordt aangeworven met een contract 
bepaalde duur. Voor meer informatie omtrent de arbeidsvoorwaarden neem een kijkje op 
de website van de Vlaamse overheid https://overheid.vlaanderen.be/loopbaan 

Plaats tewerkstelling 

GEMEENSCHAPSINSTELLING DE ZANDE  
Bruggesteenweg 130 8755 RUISELEDE  
 

Vereiste studies 

• Master Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek  
• Master Psychologie: Klinische psychologie  

Werkervaring 

• Beperkte ervaring ( < 2 jaar )  

Contract 

• Tijdelijke job  
• Contract van bepaalde duur  
• Voltijds  
• Dagwerk  

Plaats tewerkstelling 

• Bruggesteenweg 130 8755 RUISELEDE  

Waar en hoe solliciteren? 

Solliciteer nu  

https://overheid.vlaanderen.be/loopbaan


Je kan je CV en motivatiebrief enkel via mail bezorgen aan 
sollicitaties.dezande@opgroeien.be en dit ten laatste op 27 maart 2020.  Gesprekken worden 
gepland in de week van 30 maart 2020. 

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met 
gemma.gunst@opgroeien.be  

Neem ook eens een kijkje op https://www.jeugdhulp.be/ 

  

  

Solliciteren met CV  
Motivatiebrief toevoegen  
Sollicitaties tot en met 27 maart 2020  

 

mailto:sollicitaties.dezande@jongerenwelzijn.be
mailto:gemma.gunst@jongerenwelzijn.be
https://www.jeugdhulp.be/

