VZW Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen
is op zoek naar een deeltijdse medewerker voor de regionale werking in de provincie Vlaams
Brabant, ook inzetbaar in andere provincies.
We werken samen met ouders van jongeren in de jeugdhulp en bespreken hun ervaringen in de jeugdhulp in
Vlaanderen. De hoofdreden voor het samenwerken met ouders is het voornemen om niet meer 'in de plaats
van ouders' te spreken over participatie van ouders, maar mét de ouders een gesprek te beginnen over de
punten die zij hierin van belang vinden en deze mee te nemen naar diensten en beleid.
Opdrachten:
•
•
•
•
•

ontmoeting en gesprek organiseren met ouders met ervaring in de jeugdhulp o.a. via oudergroepen
uit de gesprekken adviezen formuleren in functie van een participatieve hulpverlening
de dialoog aangaan met professionelen in de jeugdhulp op basis van de aandachtspunten van ouders
meewerken aan beleidsadviezen en deze zo nodig inbrengen op beleidsfora samen met ouders
ouders begeleiden in het opnemen van (deel)verantwoordelijkheden in de werking.

Vereisten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zelfstandig kunnen werken met groepen, zowel professionelen als cliënten uit de jeugdzorg
zelfstandig een aanbod kunnen uitwerken en aanbieden naar de diensten in de jeugdhulp
beleidsteksten kunnen interpreteren, bespreekbaar maken in het gesprek met ouders
adviezen vanuit ouderperspectief formuleren in functie van het beleid
verslaggeving, modereren overleg, organiseren dialoogmomenten, vorming….
bereid zijn tot flexibele werkuren naargelang de jobvereiste
bereid zijn om over de provinciegrenzen heen te werken
zelfstandig initiatief nemen in het kader van de organisatiedoelen en de teamwerking
ervaring in jeugdhulpverlening en/of met cliëntparticipatie in hulpverlening is een pluspunt
gebruik van PC: word, office 365, power point

Praktische informatie:
Solliciteren door CV en motivatiebrief te bezorgen voor 19 januari aan sandrapasschyn@hotmail.com
in cc: joke.vermeiren@oudersparticipatie-jeugdhulp.be en chantal.vandenbroeck@oudersparticipatiejeugdhulp.be
−
−
−
−
−

diploma vereisten: minimum Bachelor in menswetenschappen of gelijk aan ervaring
barema: B1C – PC 319
werktijd: 50 % - contract onbepaalde duur
standplaats: Leuven
de gesprekken zullen doorgaan te Averbode op 30 januari 2019.

Start van het contract: zo snel mogelijk.
Voor informatie 0492/85.92.85
Maatschappelijke zetel: Auwersstraat 48, 2600 Antwerpen Berchem

