
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vzw Amber – Ambulante begeleidingsdienst Bijzondere Jeugdzorg – 
werft aan: 

 

Begeleider (m/v) 
Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen 

 
 

Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen (CBAW): 
Het team Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen biedt mobiele begeleiding 
aan jongeren van 17 tot 25 jaar die alleen (willen) gaan wonen en hierbij ondersteuning nodig 
hebben. De begeleiding vindt plaats in de woon-en leefwereld van de jongere en heeft als 
doel het zelfstandig functioneren van de jongere te stimuleren. De contextbegeleiders 
werken integraal en procesbevorderend. In de begeleiding kijken we ook naar de ruimere 
context van de jongere en wordt het netwerk waar mogelijk actief betrokken bij de realisatie 
van de doelstellingen van de jongere. Binnen de integrale jeugdhulpverlening situeert vzw 
Amber zich achter de intersectorale toegangspoort. 
 
Jobomschrijving: 

• Je begeleidt een aantal jongeren en hun netwerk. Het aantal jongeren wordt 
bepaald op basis van je jobtime en de intensiteit van je begeleidingen. 

• Je gaat zelfstandig op huisbezoek, ondersteunt de jongeren 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 5 mensen en neemt deel aan de 

teamvergaderingen. 
• Je engageert je om eventueel ook andere taken op te nemen naast het 

begeleidingswerk. 
 
Profiel: 

• Je hebt een diploma met een sociale of pedagogische oriëntatie. 
• Je hebt relevante ervaring binnen de sector, bij voorkeur met begeleid zelfstandig 

wonen. 
• Je bent enthousiast en leergierig. 
• Je kan zelfstandig werken en je functioneert goed in een team.  
• Je bent sociaal vaardig en communicatief. 
• Je staat open voor feedback en beschikt over een goed reflectievermogen. 
• Je kan je werk plannen en organiseren. 
• Je werkt 5 dagen per week. Je bent bereid je uren flexibel in te zetten en mogelijks 

avonden te werken indien nodig. Je werkt zeker op dinsdagvoormiddag. 
• Rijbewijs B (bezit van eigen wagen sterk aanbevolen). 
• Uittreksel uit het strafregister (model 2) is vereist. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanbod: 

• Contract bepaalde duur van 15 maart 2021 tem 31 december 2021 
(zwangerschapsvervanging). 

• 32 a 38 uur (te bespreken) 
• Verloning volgens barema BC1 (paritair comité 319.01). 
• Mogelijkheid tot vorming. 
• Ondersteuning door werkbegeleiding en samenwerking met ervaren teams. 
• Ter beschikking op de dienst: 2 dienstwagens, 2 dienstfietsen, 1 elektrische fiets, 

individuele werk-gsm en individuele werklaptop.  
 
 
Plaats tewerkstelling: 
Vzw Amber, Tiensesteenweg 88, 3360 Korbeek-Lo 
 
Solliciteren: 
Gemotiveerde brief en cv mailen ten laatste op 16 februari 2021 naar 
sollicitaties@ambervzw.be 
De sollicitatieprocedure zal bestaan uit 2 rondes. De eerste ronde zal plaatsvinden op 
dinsdag 23 februari 2021 in de namiddag en de tweede ronde op maandag 1 maart 2021 in 
de namiddag. De eerste ronde zal online doorgaan. De tweede ronde gaat live door op de 
dienst. 
Meer info op www.ambervzw.be 
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