
      vzw aPart 
Brandstraat 3, 9000 Gent 

                                                                     Website : www. vzwapart.be 

Vacature :  Pedagogisch verantwoordelijke contract onbepaalde 
duur jobtime 50% voor het team De Binding( M/V/X)  
 
Wil je terecht komen in een warme organisatie waar je met passie blijft werken? 
Heb je een hart voor jongeren en gezinnen met een maatschappelijke 
kwetsbaarheid, dan is deze job wel voor jou bestemd.  
 
Organisatie : 
 
Vzw aPart richt zich op kinderen, jongeren en jongvolwassen in een kwetsbare 
situatie en het netwerk. 
We bieden, vanuit een geëngageerd samenwerken, tijdelijke ondersteuning en 
begeleiding op maat. 
We vertrekken vanuit de krachten en gaan in dialoog op weg naar verbondenheid 
met zichzelf en de samenleving. 
We zijn een sociaal ondersteunende organisatie op het kruispunt van onderwijs, 
jeugdhulp, vrije tijd, zorg en werk. 
 
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde collega om samen verantwoordelijkheden op 
te nemen in functie van onze jongeren en hun context.  
Als Pedagogisch verantwoordelijke bied je inhoudelijke ondersteuning aan de 
contextbegeleiders uit je team. 
Het team De Binding heeft een vacature met een jobtime van 19 u voor de functie 
van Pedagogisch verantwoordelijke. 
 

 
Taken : 

 Samen met de teamverantwoordelijke geef jij leiding aan een team van zeven 

contextbegeleiders. 

 Je faciliteert en ondersteunt de begeleiders in hun individueel lopende 

cliënttrajecten. Je ziet de begeleider als eigenaar van de begeleidingen en 

ondersteunt die in het proces met de cliënt. 

 Je erkent de cliënt als eigenaar van zijn/haar traject  



 Je bewaakt hun rechten. 

 Je werkt mee aan de uitbouw van de entiteit, je ontwikkelt samen met het 

team een visie hierover en brengt dit in overleg met het beleid. 

 Je denkt mee rond de uitbouw van de organisatie, je brengt de 

visieontwikkeling van het beleid mee naar het team. 

 Je hebt een brugfunctie tussen de pedagogische directeur en de 

medewerkers. Daarbij hou je rekening met de kwaliteitseisen en de 

uitgangspunten van de organisatie, en met de ontwikkelingen vanuit de 

werkvorm. 

 Je organiseert het cliëntoverleg en modereert dit.  

 Je werkt nieuwe medewerkers in, je coacht en ondersteunt hun. 

ontwikkelingsproces; je houdt rekening met aanwezige knowhow, ervaring,… 

 Je bouwt mee aan de expertise in het team. Je vertrekt vanuit de aanwezige 

en opgebouwde kennis van het team en ontwikkelt die samen verder. 

 Je neemt deel aan intern en extern overleg in samenspraak met de 

teamverantwoordelijke. Dit wordt afgestemd op de vragen binnen aPart en op 

vragen vanuit Integrale Jeugdzorg. 

 Je bouwt mee aan de pedagogische visie binnen het team en stelt deze ook in 

vraag, met ruimte voor inbreng vanuit het team en in overleg met je collega 

teamverantwoordelijke. 

 Je bent verantwoordelijk voor het VTO-beleid (inzet, noden, plan, nieuwe 

methodieken). 

 Je staat borg voor de kwaliteit van o.a. verslaggeving, registraties, procedures 

 Je neemt vanuit de werkvorm deel aan het pedagogisch overleg van vzw 

aPart. 

 
 
 Tijdsregeling : 
 

 Contract onbepaalde duur, jobtime 19/38u  

 Vast uurrooster 
 

 
Profielvereisten : 

 Je hebt ervaring met de doelgroep, met werken in de Jeugdzorg, met werken 

in gezinnen, in ondersteuning van ouders en kinderen.   

 Je bent sterk in het begeleiden van cliënt- en teamprocessen en het 

optimaliseren ervan,in tandem met de teamverantwoordelijke. 

 Je bent een goede organisator en inspireert. 

 Je kan medewerkers coachen en enthousiasmeren. 

 Je werkt actief met inbreng en bevraging vanuit de medewerkers. 

 Je hebt kennis, interesse voor aanwezige en/of nieuwe methodieken: 

systeemgericht, oplossingsgericht, verliesgericht, herstelgericht, 

contextgericht, duplo,… 

 Je kan flexibel werken. 



 Je bent in een menswetenschappelijke- of pedagogische richting 

afgestudeerd, met minimum 5 jaar expertise of je kunt een gelijkwaardige 

invulling aantonen op basis van ervaring. 

 Je draagt verantwoordelijkheid en je bent in staat zelfstandig beslissingen te 

nemen. 

 Je beschikt over communicatieve vaardigheden. 

 Je bent computervaardig. 

 Je kan werken onder tijdsdruk. 

 

 
 
 

Aanbod : 

 Verloning volgens functie in paritair comité 319.01 met barema B1a. 

 Boeiende werksfeer. 

 Inwerking en ondersteuning. 

 Relevante ervaring wordt meegenomen. 

 Tussenkomst (50%) van de hospitalisatieverzekering. 
 
 
 
Plaats Tewerkstelling :   
De Binding, Neermeerskaai 2B, 9000 Gent. 
 
 
Solliciteren :  
Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij de Pedagogische directeur, Jonathan 
Vercruysse bereikbaar op het nr 0479914787. 
Gelieve te solliciteren voor 29 september 2021 via mail naar Ann Reed, 
Personeelsdirecteur  ann.reed@vzwapart.be. 
 
De sollicitatiegesprekken gaan door op woensdag 6 oktober vanaf 17u. 
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