De Wissel zoekt voor haar afdeling Columbus (Martelarenplein 13/1 te Leuven) een
afdelingsverantwoordelijke. Hij of zij is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van 1 á 2
begeleidingstrajecten als procesbegeleider.
Het Columbus-team werkt met een specifieke methodiek voor contextbegeleiding, nl. Positieve
Heroriëntering (PH). Columbus biedt ondersteuning aan aanmelders uit de rechtstreeks
toegankelijke hulp én van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg in hun werk met gezinnen,
kinderen en jongeren. In het werken met gezinnen zelf wordt ingezet op communicatie en
verbinding. Columbus richt zich op het proces om tot een gezinsgesprek en een veranderingsplan te
komen. De maximale duur van een begeleiding is vier maanden.
Daarnaast kunnen gezinnen die ernstige zorgen hebben n.a.v. een psychische kwetsbaarheid van
een jongere of jongvolwassene, rechtstreeks beroep doen op het Columbus-team voor een
gezinsgesprek d.m.v. een Open-Hart-Cirkel (OHC) (http://re-member-psychischezorg.be/).

Omschrijving van de functie afdelingsverantwoordelijke:
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking en het beleid van de afdeling
Geeft leiding en ondersteuning aan een team van procesbegeleiders in hun werk met
gezinnen en in hun onderlinge samenwerking (teamvergadering, supervisie, intervisie, vto,
teamsfeer, …)
Belichaamt de visie en methodiek van Positieve Heroriëntering door deze mee te bewaken,
te ontwikkelen en uit te dragen
Staat in voor de opvolging van de aanmeldingen, de coaching trajecten, de
begeleidingstrajecten en de werkverdeling
Verantwoordelijk voor de administratieve opvolging van de teamleden en de teamwerking
(registraties van prestaties, resultaten, rapportage aan de overheid, …)
Organiseert en enthousiasmeert de samenwerking met de netwerkpartners en de teams van
(potentiële) aanmelders in de regio
Organiseert de acties ter bekendmaking en voorstelling van het PH-aanbod
Bevordert en ontwikkelt de samenwerking met de andere PH-aanbieders in de regio
Geeft mee vorm aan de werking en het beleid van PH op Vlaams niveau (Kerngroep PH,
Platform PH, …)
Geeft mee vorm aan de werking en het beleid van de Wissel (Wisselbeleid, Wisselforum,
Methodisch overleg)
Staat in voor de praktische organisatie van de werking en afdeling (infrastructuur,
onderhoud, aankopen, vervoer, …)
Heeft dinsdag als vaste werkdag en is beschikbaar voor de basisopleiding in Kortrijk 22,23 en
24 april (overnachting is aangewezen), 23 juni en 10 november

Omschrijving van de functie van procesbegeleider
●
●

Individuele gesprekken, gezinsgesprekken en ervaringsgerichte activiteiten met gezinnen.
Taken : werken binnen een klein mobiel team, deelname aan teamvergaderingen, intervisie
en supervisie. Samenwerken met de aanmelder. Zorgen voor een goede communicatie.
Bezoeken aan huis bij de gezinnen. Werken met flexibele uren, ook avonduren.

Profiel
Vereist:
●
●
●
●
●
●
●

Gepassioneerd door het werken met gezinnen, ervaring met een gezinsgerichte kijk en
aanpak
Geraakt door het engagement en de visie van PH, van OHC en van de Wissel.
Open in de omgang, authentiek en uit het hart kunnen luisteren en spreken.
Een samenwerkingsgerichte basishouding.
Ervaring in het samenwerken als team en in het coachen en leiden van mensen.
Vlot gebruik van Office toepassingen, diverse communicatiekanalen.
Rijbewijs B

Pluspunt bij aanwerving:
●
●

Bij voorkeur leidinggevende ervaring.
Ruimere talenkennis dan hierboven vermeld.

Aanbod
●
●
●
●

●
●

Contract van onbepaalde duur
Verloning volgens barema, CAO 319.01 met overname relevante anciënniteit
Jobtime: een contract van 50%
Een boeiende en veelzijdige job met veel autonomie in een klein en enthousiaste team
binnen een dynamische en vernieuwende organisatie die groeikansen biedt en ruimte om
talenten te ontwikkelen
Vijfdaagse opleiding in visie en methodiek
Permanente supervisie en vorming

Sollicitatieprocedure
Cv en motivatiebrief via e-mail t.a.v. Luc Deneffe, directeur van de Wissel vzw; e-mail:
info@wissel.be (in onderwerp: sollicitatie Columbus).
Meer info: sieg.pauwels@wissel.be
Uiterste sollicitatiedatum: 08/03/20, selectiegesprekken worden gepland 12 en 17 maart.
Martelarenplein 13, Leuven.
Website: www.wissel.be
De Wissel wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook
geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of
handicap.

