Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum vergund vanuit het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH). Wij begeleiden 100 kinderen en jongeren (zowel jongens als meisjes) met
gedrags- en/of emotionele stoornissen en/of autismespectrum stoornissen. De kinderen en jongeren zijn normaal tot
beneden gemiddeld begaafd. Onze leefgroepen zijn verspreid over 9 locaties in de ruime regio Antwerpen.
Voor onze centrale diensten (Schoten) zoeken we een:
CONTEXTBEGELEIDER
(vervangingscontract – 4/5de)
Wat verwachten wij van jou?
 Als contextbegeleider neem je twee leefgroepen onder jouw vleugels: leefgroep Kayo (Kapellen) en leefgroep
Kibis (Schilde). Jouw bureau is echter gevestigd op onze centrale diensten te Schoten;
 Je vormt het aanspreekpunt voor ouders;
 Je bent verantwoordelijk voor het inplannen van een intakegesprek;
 Op basis van de geformuleerde zorgvraag verkregen uit het intakegesprek, sta je in voor de opmaak en
toelichting van een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO);
 Je maakt doelstellingen en strategieën op in verband met het contextgebeuren waaronder gezinsbegeleiding;
 Het is jouw verantwoordelijkheid om de gezins- en contextkijk uit te dragen naar de leefgroep werking;
 Je organiseert gesprekken met het gezin, de context, verwijzers, hulpverleners of andere diensten en zorgt
ervoor dat interne afspraken worden nageleefd;
 Je neemt deel aan teamvergaderingen en kindbesprekingen waarvan jij een accurate en beknopte
verslaggeving opmaakt;
 In jouw functie sta je in rechtstreekse communicatie met teamverantwoordelijken, leefgroepen,
jongerenadministratie en hulpverleners met betrekking tot gezin en context;
 Je rapporteert aan de teamverantwoordelijke;
 Als contextbegeleider ben je lid van het permanentieteam.
Wie ben jij?
 Je behaalde een bachelor als maatschappelijk werker of studeerde af in een andere menswetenschappelijke
studierichting;
 Bij voorkeur heb je minstens 2 jaar werkervaring achter de rug in een soortgelijke context;
 Je hebt affiniteit met onze doelgroep en bent gekend met onze problematieken;
 Vanuit jouw inlevingsvermogen krijg je inzicht in situaties en daarmee ga je op een cliëntgerichte manier aan
de slag;
 Je bezit het nodige aanpassingsvermogen en kan systematisch werken;
 Inzicht ontbreekt jouw niet. Daardoor ben je in staat om doordachte beslissingen te nemen;
 Je kan samenwerken en bent communicatief sterk;
 Je beschikt over een rijbewijs B.
Wat is ons aanbod?
 Vervangingscontract van 30.4u/week met opstart januari 2021;
 Correcte verloning en aantrekkelijke verlofregeling volgens barema MV1 pc 319.01. Alle relevante
anciënniteit wordt meegenomen in de loonberekening;
 Werken in dagdienst met flexibele werkuren;
 Voor je verplaatsing van en naar het werk ontvang je een woonwerkvergoeding (auto of fiets) of abonnement
openbaar vervoer;
 Een professionele, maar familiale organisatie in volle ontwikkeling gekenmerkt door de nodige ondersteuning
naar onze medewerkers (zie "onze 5 kernwaarden").
Hoe ziet onze selectieprocedure eruit?
 Bezorg je cv en motivatiebrief aan zoe.boudt@dennenhof.org met de vacaturetitel als onderwerp.
 Je CV en motivatiebrief worden met zorg afgetoetst tegenover het gezochte profiel.
 Indien je in aanmerking komt voor de functie word je opgebeld voor een afspraak. Nadien volgen er 2
selectiegesprekken.

