
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vzw Amber – Ambulante begeleidingsdienst Bijzondere Jeugdzorg 
– werft aan: 

 

Projectmedewerk(st)er 
wachtlijsten/begeleid(st)er (m/v) 

 
 

 
Project wachtlijsten: 
In de ganse hulpverleningswereld zijn wachtlijsten al lange tijd een probleem. Een  
probleem dat alsmaar groter wordt. Gezinnen en jongeren krijgen niet waar ze recht op 
hebben. Vanuit Amber willen we hierin investeren. We willen op zoek gaan naar hoe we 
dit probleem kunnen aanpakken. Ben jij iemand die deze grote nood ook voelt en hierover 
out of the box kan nadenken? Voel je een gedrevenheid om uit te zoeken hoe we onze 
gezinnen en jongeren beter kunnen geven wat ze nodig hebben? Voel je de 
strijdvaardigheid om dit probleem ook aan te kaarten bij de overheid? Ben je iemand die 
ervan houdt om carte blanche te krijgen in het uitwerken van een project met reeds een 
aantal ideeën die we hier zelf rond hebben? Dan ben jij diegene die we zoeken!  
Het is een project dat nieuw wordt opgestart en waar jij de trekker in bent. Wat duidelijk is, 
is dat het een combinatie moet worden van coördinatie en actie.  
 
 
Contextbegeleiding: 
Naast het project wachtlijsten, zal je ook een aantal begeleidingen doen in gezinnen. Het 
team Contextbegeleiding biedt mobiele begeleiding aan gezinnen met kinderen en 
jongeren van 0 tot 25 jaar die moeilijkheden ervaren op vlak van opvoeding, moeilijk 
gedrag van de kinderen en/of communicatie in het gezin of waar de maatschappij 
ondersteuning nodig acht op deze domeinen.  
De begeleiding vindt plaats in de woon-en leefwereld van de gezinnen en heeft als doel 
de opvoeding thuis vlotter te laten verlopen en zo de ontwikkelingskansen van de 
kinderen te bevorderen. Dit kan door de eigen krachten en het probleemoplossend 
vermogen van de gezinsleden te vergroten en ook het professioneel en persoonlijk 
netwerk rond het gezin te activeren indien nodig. 
De contextbegeleiders werken integraal en procesbevorderend.  
Binnen de integrale jeugdhulpverlening situeert Contextbegeleiding vanuit vzw Amber 
zich zowel voor (CB25 en CB) als achter (CBi) de intersectorale toegangspoort. 
 
Jobomschrijving contextbegeleiding: 

• In functie van je urenpakket begeleid je een aantal gezinnen en hun netwerk. Je 
gaat zelfstandig op huisbezoek, ondersteunt de gezinsleden en hun netwerk bij de 
realisatie van hun doelstellingen en begeleidt het proces. 

• Je hebt op regelmatige basis overleg met andere betrokkenen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Je bent verantwoordelijk voor het beheer van je eigen begeleidingsdossiers. 
• Je werkt samen in een team van 7 mensen en neemt deel aan de 

teamvergaderingen. 
 
 
Profiel: 

• Je hebt een diploma met een sociale of pedagogische oriëntatie. 
• Je werkt vanuit een oplossingsgerichte en empowerende basishouding. 
• Je hebt bij voorkeur relevante ervaring binnen de sector. 
• Je bent enthousiast en heel gedreven om out of the box te zoeken naar hoe we als 

organisatie de wachtlijsten kunnen aanpakken.  
• Je kan zelfstandig werken en je functioneert goed in een team.  
• Je bent sociaal vaardig en communicatief. 
• Je bent assertief. 
• Je staat open voor feedback en beschikt over een goed reflectievermogen. 
• Je kan je werk plannen en organiseren. 
• Je bent bereid je uren flexibel in te zetten en avondwerk te doen indien nodig. 
• Rijbewijs B (bezit van eigen wagen vereist). 
• Uittreksel uit het strafregister (model 2) is vereist. 

 
 
 
Aanbod: 

• Deeltijdse betrekking 32u.  
• Contract bepaalde duur van 1 juli 2021 (of zo snel mogelijk) tem 30 juni 2023 
• Verloning volgens barema BC1 (paritair comité 319.01). 
• Ter beschikking op de dienst: 2 dienstwagens, 2 dienstfietsen, 1 elektrische fiets, 
• Individuele werk-gsm en individuele werklaptop  
• Mogelijkheid tot vorming. 
• Ondersteuning door werkbegeleiding en samenwerking met ervaren teams. 

 
 
Plaats tewerkstelling: 
Amber vzw, Tiensesteenweg 88, 3360 Korbeek-Lo 
 
Solliciteren: 
Gemotiveerde brief en cv mailen ten laatste tegen 9 juni 2021 naar 
sollicitaties@ambervzw.be 
De sollicitatieprocedure zal bestaan uit 2 rondes. De eerste ronde zal plaatsvinden op 
dinsdagnamiddag 15 juni en de tweede ronde op maandag 21 juni. 
Meer info op www.ambervzw.be  
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