
 

Cachet vzw 1 

Gezocht: Jongerenwerker met cachet1 (m/v/x) 

Contract onbepaalde duur (80%)  

 

Een durver met een hart voor jongeren met jeugdhulpervaring. Een creatieve 

duizendpoot die met een groep jongeren aan de slag gaat. Dat is de persoon die we 

zoeken. Iets voor jou? Lees zeker verder!  

Wie zijn wij?  

Cachet vzw is een organisatie voor en door jongeren met ervaringen in jeugdhulp. Het DNA van Cachet zijn 

ervaringen. De ervaringen van jongeren staan centraal en zetten we in om een positieve impact te realiseren bij 

andere jongeren, bij hulpverlening, bij het beleid en bij de bredere samenleving. Meer info op 

www.cachetvzw.be. 

Wat is jouw rol? 

Cachet vzw is actief in de regio’s Brussel, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg, en we starten weldra 

(geleidelijk) op in Oost- en West-Vlaanderen. In deze regio’s brengen wij jongeren met jeugdhulpervaring samen. 

Jongerenwerkers bouwen verder aan het netwerk Cachet, ze werken aan onze kerntaak: ons netwerk uitbreiden, 

onderhouden, bevragen. Alles wat Cachet onderneemt komt voort uit de verhalen en ervaringen van kinderen 

en jongeren met jeugdhulpervaring. En jij zit dus bij de bron!  

Jongerenwerkers zijn essentieel voor het onderhouden van contact met vrijwilligers en het ontwikkelen van 

nieuwe ontmoetingskansen om het netwerk groter te maken. Je bent er voor jongeren, je methodieken nodigen 

uit tot gesprek en je doet wat met de verhalen. Veel jongeren staan te springen om een engagement op te nemen 

binnen Cachet of elders voor een betere jeugdhulp. Samen zoeken jullie wat kan.  

 

Concreet wil dit zeggen:  

- Dat je aanspreekbaar bent voor jongeren en oor hebt voor hun verhalen, je legt makkelijk contact en 

kan goed luisteren.   

 
1 het cachet: zelfst.naamw. [kɑ'ʃɛ, kɑ'ʃɛt]: stempel, Verbuigingen: cachet|ten (meerv.) dat waardoor iets erg stijlvol is 

http://www.cachetvzw.be/
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- Dat je activiteiten organiseert met het doel om jongeren op een positieve manier te laten reflecteren 

over hun ervaring en hier creatief mee aan de slag gaat, je kan een groep animeren op een positieve 

optimistische manier, zonder schrik te hebben om af en toe kwetsbaarheid toe te laten.  

- Dat je individuele (en/of je eigen verhaal) verhalen overstijgt en op zoek gaat naar patronen en symbool-

verhalen, wat komt steeds terug? In overleg met de staf bekijk je wat Cachet hiermee kan. Je voedt de 

Cachetwerking vanuit jouw netwerk.  

- Ons bureau bevindt zich in Brussel, maar verder is Cachet ook actief in de regio’s Vlaams-Brabant, 

Limburg, Antwerpen en vanaf 2021 ook Oost/West-Vlaanderen. In overleg met jou en in samenspraak 

met het team, kunnen we bekijken welke regio best bij jou aansluit. Specifiek zijn we in deze 

sollicitatieronde op zoek naar één iemand voor de regio Antwerpen en één iemand voor de regio 

Oost/West-Vlaanderen. 

 

Wie ben jij?  

Je houding en gedrag: 

- Passie! 

- Je hebt een participatieve basishouding. 

- Je bent empathisch en authentiek. 

- Trial-and-error: je durft te experimenteren en te leren uit mislukking. 

- Je bent kritisch-constructief. 

- Je hebt een open geest met respect voor verschillende mensen en opvattingen. 

- Je bent flexibel. Een beetje stress en chaos doet je geen kwaad en over ’s avonds werken of inspringen 

voor een collega doe je niet moeilijk.  

Je vaardigheden: 

- Het begeleiden en enthousiasmeren van groepen ligt in jouw natuur.  

- Je bent sterk in het ontwikkelen van creatieve methodieken om met een groep aan de slag te gaan. Je 

kan out-of-the-box denken. 

- Je bent communicatief sterk en kan je aanpassen aan verschillende doelgroepen.  

- Je bent een teamspeler die ook zelfstandig zijn of haar mannetje/vrouwtje staat.  

Je kennis en ervaring: 

- Je hebt ervaring in groepswerk.  

- Je hebt een sterke voeling met jongeren die ervaringen hebben in jeugdhulp. Zelf ervaring hebben in 

jeugdhulp én met deze ervaring aan de slag willen gaan, zien wij als een extra troef!  
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Wat heeft Cachet jou te bieden? 

Werken voor Cachet is werken in een unieke organisatie met veel ruimte voor creativiteit en zelfontwikkeling. 

En niet onbelangrijk: Er staat een horde vrijwilligers klaar om je hierin te ondersteunen!  

 Concreet bieden wij jou: 

- een contract onbepaalde duur 80%, 

- een loon aan barema PC 329, niveau B1c, 

- indiensttreding zo snel mogelijk,  

- gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer. 

 

Stuur je cv en motivatiebrief ten laatste op 30 september naar ellen.cottyn@cachetvzw.be. Ten laatste op 11 

oktober hoor je of je geselecteerd bent voor het sollicitatiegesprek en ontvang je een opdracht. De 

sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 18 oktober. 

 

Personen met een persoonlijke ervaring in jeugdhulp moedigen we extra aan om te solliciteren! Alsook 

onderstrepen we dat Cachet zich actief inzet voor gelijke kansen: talenten en ervaringen zijn doorslaggevend, 

ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, handicap of andere.  
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