
 

 

 

Ruyskensveld vzw  l  Termurenlaan 28, 9320 Erembodegem  l  T. 053 78 44 82 

info@ruyskensveld.be  l  www.ruyskensveld.be 

Ruyskensveld vzw is een fusie van 3 organisaties voor bijzondere jeugdzorg: ter Muren, Jeugdzorg De Brug en  

Home Sint-Elisabeth. Verspreid over 5 campussen in Zwalm, Ronse, Erembodegem, Geraardsbergen, Maarkedal. 

 

 
 

 
 
 

 
RUYSKENSVELD VZW – ORGANISATIE VOOR BIJZONDERE JEUGDZORG ZOEKT 

 
Begeleider  

Campus : Ronse – studiowerking ’t Centrum  
Tijdelijk contract -  zo vlug mogelijke indiensttreding tot 31/08/21 - (100 %)  

volcontinu uurrooster – met uitsluiting van nacht en met inbegrip van weekends 
 

 

 

Onze missie 

 
Als organisatie voor bijzondere jeugdzorg biedt Ruyskensveld vzw zorg op maat aan gezinnen, kinderen, 
jongeren, hun omgeving en dit op verschillende levensdomeinen. We staan voor een heel divers, sterk 
ondersteunend en vernieuwend aanbod, wat een continuüm van zorg mogelijk maakt.  
  
We zetten in op de kracht van mensen en zoeken samen hoe we verandering mogelijk kunnen maken. 
Een open dialoog, verbondenheid met de mensen met wie we werken, respect voor ieders eigenheid en 
maximale inspraak en participatie van alle betrokkenen staan centraal in onze werking. 
  
De christelijk-filosofische traditie van onze organisatie werkt hierbij steeds als inspiratie en toetssteen.  

 
Wie zijn wij ? 

 
Als erkende organisatie voor bijzondere jeugdzorg begeleiden we 293 hulpverleningstrajecten.  
We bieden residentiële, ambulante en mobiele zorg op maat aan gezinnen, kinderen, jongeren en hun 
context. Om dit te kunnen realiseren kunnen we rekenen op  220 gemotiveerde en betrokken 
medewerkers. Onze vijf campussen zijn verspreid in Zuid-Oost-Vlaanderen (Erembodegem – Ronse – 
Maarkedal – Zwalm en Geraardsbergen).  
 

Onze waarden  

 

Ruyskensveld  staat voor Krachtgericht, Openheid, Verbondenheid, Empathie en Respect. 
 
 
 
 
 
 
 



Zo ziet de job er uit 

 

 Je staat in voor de dagdagelijkse begeleiding van de jongeren (+16 jaar), voornamelijk op individueel 
vlak in hun traject richting zelfstandigheid   

 Je ondersteunt de jongeren in het ontwikkelen van hun praktische vaardigheden (koken, wassen, 
schoonmaken), sociale vaardigheden (uitbouwen netwerk), budgettaire vaardigheden (leren omgaan 
met geld), het invullen van hun dagbesteding (school/werk) en het samen uitbouwen van een 
toekomstplan.  

 Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen zoals ze werden geformuleerd in 
het handelingsplan  

 Je maakt deel uit van een team van begeleiders, geleid door de hoofdbegeleider.  

 Je krijgt ten aanzien van bepaalde jongeren enkele specifieke taken als individuele begeleider 
toegewezen.  

 Observeren, rapporteren en deelnemen aan overlegmomenten.  
 

 
 

Naar wie kijken we uit? 

 Je bent in het bezit van een relevant agogisch diploma (bachelor niveau) 
 Je hebt mogelijks ervaring in de jeugdhulp, via werk/stage  

 Je kan je vinden in onze missie als organisatie, en in de doelstellingen van de betrokken werking 
 Je hebt heel wat sociale vaardigheden in het werken met jongeren ontwikkeld 
 Je kan heel zelfstandig werken, maar bent ook een teamspeler 
 Je houdt het hoofd koel in crisissituaties  
 Je kan alleen staan in een groep individuele studiobewoners  

o Die groepsgebonden zijn,  via een minimale structuur 

o Die elk een eigen individueel begeleidingstraject volgen  

 Je kan je inleven in de denk – en leefwereld van adolescenten 

 Je denkt en handelt over de teamgrenzen heen, samenwerking met de twee anderen leefgroepen is 

noodzakelijk 

 Je hebt een rijbewijs B en je bent bereid om met jouw eigen wagen dienstverplaatsingen uit te 

voeren indien er geen dienstwagen ter beschikking is 

 Je bent gebonden aan het beroepsgeheim 

 

 

Dit krijg je in ruil  

 

 Een uitdagende job in een zorgende en groeiende organisatie waar teamwerking centraal staat 

 Een unieke kans op het verder uitbouwen van ervaring en competentie 

 Verloning volgens barema  PC 319.01  - B1C 

 Relevante anciënniteit kan overgenomen worden 

 Vergoeding woon-werkverkeer, tussenkomst vervoer dienstopdrachten, fietsvergoeding 

 

 



Interesse? 

 

Stuur je motivatiebrief en CV,  enkel via mail,  naar   
Ellen Van Moerkerke, bijzondere functie  - ellen.vanmoerkerke@ruyskensveld.be en naar Michiel 
Cuypers, bijzondere functie - michiel.cuypers@ruyskensveld.be en dit vóór  24 april 2021. De bedoeling 
is om zo vlug mogelijk op te starten. 
Kandidaten die wij niet hebben gecontacteerd vóór bovenvermelde datum, werden niet weerhouden. 
 
Deze functie wordt intern en extern opengesteld.  


