RUYSKENSVELD VZW - CAMPUS EREMBODEGEM
PEDAGOGISCH COORDINATOR
75% - ONBEPAALDE DUUR

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.

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 het uitwerken en uitdragen van de pedagogische visie van Ruyskensveld m.b.t.
contextuele hulpverlening en omtrent onze projectendienst (individuele school vervangende trajecten
van jongeren: NAFT (Naadloze Flexibele Trajecten).
 Vanuit je expertise en deskundigheid sta je mee in voor de vertaalslag van het pedagogisch concept
naar een effectief werkkader. Je toetst de efficiëntie en de effectiviteit van de aangewende strategieën
en systemen. Je stuurt bij daar waar nodig is. Je streeft naar vernieuwing.
 Je coacht het team RTJ (rechtstreeks toegankelijke hulpverlening) en de contextbegeleiders die
verbonden zijn aan de 6 leefgroepen op de campus Erembodegem.
 Je ondersteunt eveneens het team de Kaai, dat instaat voor de dagbegeleiding en de NAFTEN.
 Samen met de verantwoordelijke zorg en zorgbeleid en collega’s werkt u aan een gedragen visie
omtrent contextbegeleiding binnen Ruyskensveld.
 Je bent een agogisch coach: je begeleidt teamprocessen, je zorgt voor de intervisies en reikt de nodige
begeleiding en opleiding aan t.a.v. alle begeleiders van de Kaai en de contextwerkers, je evalueert de
effecten van de hulp- en dienstverlening.
 Je vormt een tandem met de coördinator die instaat voor de operationele leiding van deze zorgunit
 Je werkt nauw samen met de andere collegae pedagogen/psychologen op campusniveau en op het
niveau van Ruyskensveld.
 Samen met de verantwoordelijke zorg en zorgbeleid, collegae psychologen/orthopedagogen
ontwikkel je specifieke methodieken die aansluiten bij de individuele problematieken van onze
cliënten. Je draagt bij tot de verdere uitbouw van onze kwaliteitszorg en coördineert de kwaliteitscel
op campusniveau. Samen met dit team sta je garant voor een kwaliteitsvol aanbod, dat
toonaangevend is binnen de bijzondere jeugdzorg.
 Samen met de andere collegae participeer je aan het permanentiesysteem.
 Je organiseert de vrijwilligerswerking op de campus in samenwerking met de vrijwilligerscoördinator.
 Je coördineert de inspraak van de cliënten op de campus.

Naar wie kijken we uit?
 Je beschikt over een masterdiploma klinische psychologie of orthopedagogie met meerdere jaren

ervaring, bij voorkeur in de jeugdzorg.
 Je hebt kennis en ervaring met de verschillende benaderingswijzen in de jeugdzorg. Je volgt de








nieuwe trends op.
Je hebt expertise in methodieken en behandelingsmethoden en je kan de switch maken naargelang
de casussen en je zorgt hierbij dat we zorg op maat van de cliënt kunnen aanbieden.
Je bent vertrouwd met het contextueel denken, met Signs of Safety, geweldloos verzet en LSCI.
Je hebt een passie voor de jeugdhulp en dit vanuit een visie van gelijkwaardigheid en vertrouwen.
Je hebt ervaring in het coachen en ondersteunen van teams.
Je hebt een positieve werkattitude.
Je werkt zelfstandig, maar bent ook een teamspeler.

 Je bent luistervaardig, communicatief en sociaal vaardig, waarbij collegialiteit en respect voor jou







centraal staan.
Je houdt het hoofd koel in crisissituaties.
Je stelt je flexibel op in functie van de cliënten/teams. Dit betekent dat je wekelijks eenmaal tot
20u00 op de campus blijft. Je neemt deel aan het permanentiesysteem.
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 beschikt over een recent uittreksel uit het strafregister (model 2).
Kennis van het Frans is een pluspunt.

Dit krijg je in ruil

 Een uitdagende en een afwisselende job in een zorgende en groeiende organisatie waar teamwerking
centraal staat.
 Een unieke kans op het verder uitbouwen van uw talenten en competenties.
 Mogelijkheid om opleidingen te volgen die aansluiten bij de opdracht.
 Verloning volgens barema ’s PC 319.01 - L1.
 Relevante anciënniteit wordt overgenomen.
 Permanentievergoeding.
 Vergoeding woon-werkverkeer, tussenkomst vervoer dienstopdrachten, fietsvergoeding.

Interesse?

Stuur je motivatiebrief en cv, via mail door naar Stefaan Kaesteker, algemeen directeur
stefaan.kaesteker@ruyskensveld.be
en
Marijke
Decraene,
HR
verantwoordelijke
marijke.decraene@ruyskensveld.be en dit vóór 16 oktober 2021.

–
-

De sollicitatiegesprekken worden gepland op 20 /10/2021 (voormiddag). Kandidaten die wij niet hebben
gecontacteerd vóór 31/10/21 werden niet weerhouden.

