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Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen zoekt een 

Contextbegeleider voor mobiele dienst Raïdho 

In welke organisatie kom je terecht? 

Jeugdzorg Emmaüs is een stabiele en toonaangevende speler in de Vlaamse jeugdzorg. We 

werken dagelijks samen met kinderen, jongeren en gezinnen in kwetsbare situaties. Met een 

dynamische aanpak en hoogstaand aanbod laten we cliënten, medewerkers én partners groeien. 

Altijd in dialoog, altijd gefundeerd. 

Raidho is een team van 8 begeleiders, twee supervisoren/psychologen, een forensisch orthopedagoog en 

een teamcoördinator. 

Raidho begeleidt jongeren van minstens 14 jaar die ernstige jeugddelicten pleegden (of hiervan verdacht 

worden) die samenhangen met antisociale denkpatronen, gedragsproblemen en vaardigheidstekorten. 

Trajecten worden opgestart met jongeren die in een gemeenschapsinstelling of in hun thuiscontext 

verblijven. 

 

Er is tot 31/08/2023 met projectmiddelen een samenwerking uitgebouwd met gemeenschapsinstelling De 

Kempen voor de module Kort Verblijf. Jongens van minstens 14 jaar oud, die verdacht worden van 

(ernstige) jeugddelicten, verblijven maximaal 2 weken in G.I. De Kempen en zullen vervolgens individueel 

begeleid worden door een begeleider van Raidho. Dit impliceert dat de begeleider regelmatig in G.I. De 

Kempen werkt om het individuele vervolgtraject voor te bereiden. 

 

De begeleider werkt volgens de principes van NPT, Signs of Success en het ervaringsgericht leren. De 

begeleider gaat op meerdaagse staptochten met de jongeren om een samenwerkingsrelatie op te 

bouwen en zicht te krijgen op de aanwezige krachten en bezorgdheden. Van bij de start van het traject 

wordt het netwerk rond de jongere in kaart gebracht en geactiveerd om de jongere te ondersteunen in 

het desistance proces. Een traject duurt maximaal 6 maanden. 

Jouw functie als contextbegeleider 

 Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding 

van enkele jongeren en de personen die 

belangrijk zijn in hun opvoeding. 

 Je hebt op structurele basis face-to-face 

contact met jongeren en hun context.  

 Je werkt volgens de principes van NPT 

(Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer), Signs of 

Success en ervaringsgericht leren. 

 Je maakt samen met hen een handelingsplan, 

voert het uit en volgt het op. Je vertaalt hun 

vragen en noden naar een concreet 

werkprogramma. 

 Je gaat, indien dit aangewezen is, op staptocht 

met de jongeren om een 

samenwerkingsrelatie op te bouwen en zicht 

te krijgen op de aanwezige krachten en 

“Als begeleider bouw je samen  

met ons aan de toekomst van jongeren.” 
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bezorgdheden. 

 Je brengt het netwerk rond de jongere in 

kaart. 

 Je activeert hun sociaal netwerk. 

 Je ondersteunt bij vragen over wonen, werken 

of vragen m.b.t. andere levensdomeinen. 

 Je stimuleert jongeren om hun 

verantwoordelijkheid op te nemen en sociale 

vaardigheden te versterken. 

 Je verzorgt verslaggeving en administratie. 

 Je werkt regelmatig vanuit de 

gemeenschapsinstelling De Kempen. 

 Je neemt deel aan intern en extern overleg. 

.

Wie ben jij?

 Je bezit een bachelordiploma in de 

menswetenschappen of hebt gelijkwaardige 

competenties opgebouwd. 

 Je beschikt over een rijbewijs B. 

 Je hebt geen probleem met een wisselend 

uurrooster met regelmatig avondwerk. 

 Je blijft rustig en alert in moeilijke en 

onverwachte situaties. 

 Je kan goed plannen. 

 Je voert je opdracht zelfstandig uit in overleg 

met de afdelingsverantwoordelijke, 

coördinator en je collega’s in het team. 

 Je communiceert helder met mensen met 

verschillende achtergronden.  

 Je bent bewust van jezelf. Je reflecteert over je 

eigen handelen in functie van je eigen groei. 

 Je laat jongeren groeien vanuit hun eigen 

krachten. 

 Je bent erg betrokken bij jongeren en hebt 

respect voor iedereen betrokken bij hun 

opvoeding. 

Wat kan je verwachten? 

 Je krijgt een 100% contract van bepaalde 

duur tot 31/08/2023. 

 Je krijgt een loon volgens het B1c barema 

(paritair comité 319.01) indien je minimaal 

een bachelordiploma hebt. 

 Je ervaring wordt in rekening gebracht door 

overname van relevante anciënniteit. 

 Je maakt deel uit van een organisatie die 

werk maakt van kwaliteitsvolle professionele 

hulpverlening en vernieuwing, en een 

maatschappelijke rol opneemt. 

 Je krijgt een vergoeding voor woon-

werkverkeer met de wagen of fiets en een 

volledige terugbetaling voor openbaar 

vervoer. 

 We voorzien mobiliteit op maat voor elke 

medewerker (deelwagens, leenfietsen …). 

 We stellen laptop en smartphone ter 

beschikking. 

 Je komt terecht in een gedreven team dat 

samenwerkt in vertrouwen en positief staat 

t.a.v. eigen inbreng van ideeën. 

 Je kan groeien in een werkomgeving met 

aandacht voor overleg en teamwerking. 

 Je krijgt de mogelijkheid tot bijscholing en 

vorming via een gemeenschappelijk en 

individueel ontwikkelingspad en coaching 

op maat. 

 We zorgen voor een evenwicht werk-privé 

via een aantrekkelijke vakantieregeling met 
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2 extra feestdagen en 2 extralegale 

vakantiedagen, flexibele recuperatie van 

overuren, glijdende uren … 

 

Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen wil in haar personeelsgroep de doelgroep waarvoor ze zich inzet zo goed 

mogelijk weerspiegelen. Ons medewerkersbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. We selecteren 

medewerkers op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, 

seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit. 

Jouw werkplek 

Raïdho is gevestigd in een modern gebouw te Antwerpen-Kiel, vlakbij tram- en bushaltes. 

Interesse in deze job? 

Solliciteer dan online tot en met 05/12/22 via www.jeugdzorgemmausantwerpen.be/mee-werken. 

Vragen over de functie-inhoud kan je stellen aan Mieke Herygers – mieke.herygers@emmaus.be –  

0492 58 89 07. 

http://www.jeugdzorgemmausantwerpen.be/mee-werken
mailto:mieke.herygers@emmaus.be

