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   Kom aan boord van een groeiende organisatie in de Jeugdhulp, regio Waas en Dender! 
www.vzwlia.be  

 
AL PASO biedt, als afdeling van Beaufort, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen aan en 
maakt deel uit van de Organisatie voor Jeugdhulp LIA vzw. We zijn gevestigd in Lokeren. 
 
Door advies en begeleiding willen we bereiken dat onze jongeren geloven in hun eigen kunnen, hun 
taken en problemen op een bekwame manier aanpakken, en hun leven verder uitbouwen. 
We ondersteunen jongeren en hun netwerk in hun zoektocht naar het creëren en behouden van een 
stabiele leefomgeving. Onze integrale begeleiding richt zich op tal van levensdomeinen.  
Naast het begeleiden van onze jongeren zetten wij ons in voor nieuwe projecten die zich in regio Waas 
& Dender ontwikkelen in functie van hulpverlening aan jongeren en jongvolwassenen. We denken 
hierbij aan nauwe samenwerking met OverKop huizen, medewerking aan het overlegplatform A Way 
Home Waas en Dender, en andere initiatieven die op ons pad komen.  
 
 

   Wil je een rol spelen in deze uitdagende werking? Lees dan zeker verder! 
 
 

Wij bieden jou: 

 De kans om te werken met een jonge, dynamische, gedreven ploeg medewerkers die samen 
met jou onze werking verder willen uitbouwen. 

 Een ervaren coördinatorenteam en directieteam waar je op kan bouwen en steunen. 

 Een arbeidsovereenkomst van 80% onbepaalde duur 

 Verloning B1C (PC319.01) met overname van relevante anciënniteit  

 Gsm met (data)abonnement, een onkostenvergoeding en een laptop 

 Een dienstwagen ter beschikking, te delen met je teamgenoten  

 De mogelijkheid om in te tekenen op een interessant fietsleaseprogramma (e-bike) 

 Kortingen te verkrijgen via ‘Benefits at Work’ 

 Een flexibel uurrooster dat ook een antwoord biedt op jouw persoonlijk leven 

 Een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle en professionele hulpverlening  

 Individuele coaching en opleiding  

 Een vernieuwde en moderne infrastructuur  

 Indiensttreding voorzien op 1 juni 2022. 
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Wat verwachten wij van jou?  
 

 Je zoekt  samen met de jongere naar de hulpvraag en formuleert doelen, in samenspraak 
met de jongere, in functie van deze hulpvraag. In overleg met jouw team en de pedagogisch 
coördinator, zoek je de gepaste  middelen en methodieken om met deze doelen aan de slag 
te gaan.   

 Je schrijft, voert uit, evalueert en stuurt bij als het gaat om het opstellen van een 
handelingsplan en daaropvolgende evolutieverslagen.  Je rapporteert aan de plaatsende 
instantie, en eventueel betrokken diensten en partners. 

 Je houdt de context op de hoogte in overleg met de jongere en zijn gezin. Hierbij leg je 
tevens accent op het mobiliseren van een sociaal netwerk. 

 We geloven sterk in de eigen krachten van onze jongeren en hun netwerk. We focussen in 
onze begeleiding op motivationeel werken, op netwerkversterkende methodieken, en op 
competentie vergrotend werken. Je staat hierbij naast de jongere. Je ondersteunt, adviseert 
en begeleidt.  

 Je bent deel van een team en draagt bij aan de goede werking van de dienst. Je neemt zowel 
administratieve, praktische als financiële taken op die horen bij het begeleidingswerk, zoals 
daar zijn dossierbeheer, verslaggeving, voorbereiden van overlegmomenten, … 

 Je neemt deel aan overlegmomenten en teammomenten. Je communiceert transparant en 
helder naar je team. Hoewel je vaak alleen op de baan bent, betrek je het team in het 
begeleidingstraject dat je loopt met jouw jongeren. 

 Je werkt optimaal samen met externe diensten. 

 In het kader van lopende projecten neem je actief deel aan het denkproces en de 
brainstormmomenten die op ons pad komen aangaande nieuwe ontwikkelingen. Je 
engageert je om op termijn hier een actieve bijdrage aan te kunnen leveren. We denken 
hierbij aan een nauwe samenwerking met de OverKophuizen in onze regio en het uitbouwen 
van een netwerk aan hulpverlening die zich specifiek richt op de doelgroep jongvolwassenen.  

 
 
 
Hoe zien we jouw profiel? We verwachten nog geen 100% match! Daar werken we samen aan. 
 
 
Je kent de jeugdhulp en het bredere hulpverleningslandschap.  
Kennis over kansarmoede is een pluspunt. Je bent bereid tot bijscholing.  
Je bent een teamspeler en kan ook zelfstandig werken. 
Je bent stressbestendig, flexibel en je kan inspelen op moeilijke situaties en deze hanteren. 
Je bent proactief, neemt initiatief, staat open voor nieuwe werkwijzen. 
 
Je hebt minstens een professionele bachelor sociaal-agogisch werk of academische bachelor/master 
psychologie of pedagogische wetenschappen of gegradueerde in de  
 orthopedagogie. 
Je beschikt bij voorkeur over een wagen en rijbewijs. 
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→ Herken jij je in deze vacature en zie je deze functie als een opportuniteit binnen 
jouw professionele loopbaan, aarzel dan niet. Mail jouw persoonlijke motivatie 
met CV vóór 6/5/2022 naar de coördinator van Al Paso : heike.vantulder@vzwlia.be   

→ Meer informatie over deze vacante functie is te verkrijgen op 052/39 78 01 
→ Aarzel zeker niet om contact te nemen. Wij beantwoorden graag al jouw vragen. 
→ Sollicitaties zijn gepland op woensdag 11 mei 2022. 
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