
Minor-Ndako werft aan: 

Contextbegeleid(st)er Jacana,  
contract onbepaalde duur, voltijds 

 
Beschrijving 
Minor-Ndako vzw is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de bijzondere jeugdzorg. We bieden 
aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie.  
We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare onder hen. We zien het 
als onze opdracht om hierbij participatie en maatschappelijke inclusie te realiseren. 
Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen. 
 
Functie 
De opdracht van de contextbegeleider is gericht op het onderhouden en herstellen van de relaties tussen ouders en 
kinderen. De contextbegeleider kijkt steeds naar wat er nodig is om de band tussen ouders en kinderen mogelijk te 
blijven maken, zodat het kind bij zijn gezin kan blijven horen (in welke vorm dan ook). 
Sommige kinderen verblijven thuis, andere verblijven in een van onze leefgroepen. Het gaat steeds om gezinnen uit 
Brussel en Vlaams-Brabant (Jacana werkt in ons reguliere luik, dus niet voor onze niet-begeleide minderjarige 
kinderen of jongeren). 
Een contextbegeleider gaat een gelijkwaardige samenwerking aan met ouders en waakt er over om mét de ouders te 
praten. Als contextbegeleider heb je oog voor ouderlijke vaardigheden en hoe deze te bekrachtigen. 
Je hecht belang aan meerzijdige partijdigheid en je gelooft in het aanspreken van de mogelijkheden en krachten van 
het gezin. Je bouwt mee aan een netwerk dat mee zorg draagt voor de kinderen van een gezin. 
Als contextbegeleider draag je een gedeelde verantwoordelijkheid voor het traject dat wordt afgelegd met gezinnen 
en kinderen. Je maakt deel uit van het trajectoverleg, in samenwerking met psycholoog, individueel begeleider en 
teamverantwoordelijken. Je werkt binnen een dynamisch ambulant team en werkt ook nauw samen met de collega’s 
in de leefgroepen. 
 

• Je werkt procesmatig rond de aandachtspunten uit het handelingsplan en evolutieverslag, op de 
verschillende levensdomeinen. 

• Je organiseert wekelijks huisbezoeken en telefonische contactmomenten. 

• Je bent verantwoordelijk voor de dossiervorming rond het gezin (o.a. verslaggeving) en de opvolging ervan 
(intern en extern overleg).  

• Je onderhoudt een goed contact tussen alle professionele betrokkenen en het netwerk van het gezin. 

• Je vormt een brug tussen de teams van de leefgroepen en de gezinnen wiens kind er verblijft. 

• Je neemt deel aan teamvergaderingen, trajectoverleg en werkoverleg. 

• Je werkt binnen een jong en dynamisch team in een ambulante dienst.  

• Je werkt met flexibele uren, waaronder min. één avond per week. 
 
Profiel 
Je staat achter onze missie en visie. 
Je hebt minimum een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting, of gelijkgesteld door ervaring. 
Je bent pedagogisch onderlegd en hebt affiniteit in het werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen. 
Je kan zelfstandig werken en bent stressbestendig. 
Je gaat op een respectvolle manier om met alle leden van het gezin. 
Je staat open voor diversiteit. 
Je houding is dynamisch, flexibel, zelfreflecterend en gericht op groei. 
Je bent redactioneel vaardig. 
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Frans. Andere talenkennis is een troef. 
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een eigen wagen. 
 
Aanbod :  
Contract onbepaalde duur. In dienst vanaf 1/04/2021. 
Voltijdse tewerkstelling. 
Verloning volgens barema’s PC 319.01. 
Mogelijkheid tot thuiswerk. 
Tussenkomst woon-werkverkeer. Fietsvergoeding. 
 



Plaats tewerkstelling 
Ambulant. Regio Brussel - Halle –Vilvoorde 
Mogelijkheid tot thuiswerk. 
 
Vestigingsplaats 
Brusselstraat 709 
1700 Dilbeek 
 
Solliciteren 
Graag vóór 22/02/2021 cv en motivatiebrief t.a.v. sandrine.sallets@minor-ndako.be. 
 

Minor-Ndako 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. 

mailto:sandrine.sallets@minor-ndako.be

