
Minor-Ndako werft aan: 

Antenne-verantwoordelijke CBAW Aalst, NBMV (16-25jaar) 
contract onbepaalde duur - voltijds 

 
Beschrijving organisatie: 
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. We stellen participatie voorop en 
proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een 
duurzame oplossing voor ieder van hen.  
 

Functie 
CBAW Aalst begeleidt jongeren tussen 16 en 25 jaar, die (al dan niet) erkend vluchteling zijn en nood hebben aan 
verdere begeleiding en ondersteuning bij het zelfstandig wonen. CBAW Aalst is een  antennepunt van onze afdeling 
CBAW Gent. 
 
De antenneverantwoordelijke werkt als CBAW-begeleider in onze afdeling CBAW Aalst.  Als antenneverantwoordelijke 
heb je bijkomende ondersteunende taken voor alle trajecten die in CBAW Aalst lopen.  Je werkt nauw samen met je 
collega in Aalst en met de teamverantwoordelijke van CBAW Gent. We zijn op zoek naar iemand die zichzelf omschrijft 
als een trekker, iemand die zin heeft een werking verder uit te bouwen en te dragen, ondersteund door een fijn team. 
Iemand die maatschappelijke inclusie, engagement en begeleiding op maat nastreeft en gelooft in de kracht van de 
jongere. 
 
Taken antenneverantwoordelijke 

• Je organiseert de intakegesprekken met de jongeren en de aanmelder(s).  

• Je beheert de begeleidingscapaciteit, de registratie en opvolging in het elektronisch dossier en in 
het registratiesysteem van de overheid.  Je hebt een overzicht over de wachtlijsten rechtstreeks en niet-
rechtstreeks en weet welke instroom nodig is. 

• Je bent administratief sterk in het opvolgen van de nodige taken hierrond. 

• Je ondersteunt de collega in het uitwerken van de individuele begeleidingen: bespreking handelingsplannen 
en evolutieverslagen, jongerenbesprekingen en casusoverleg.  Je organiseert het trajectoverleg. 

• Je waakt over een kwalitatieve uitvoering van de pedagogische opdracht en kan deze helder toelichten. 

• Je bent de brug met de teamverantwoordelijke van team Gent-Aalst, je rapporteert de voortgang van de 
jongerentrajecten aan de teamverantwoordelijke. 

• Je engageert je voor bijkomende taken binnen Minor-Ndako zoals verplichte vormingsdagen, supervisie, 
intervisie, werkgroepen, personeelsdagen, ... 
 

Taken begeleider CBAW 

• Je biedt individuele begeleiding aan op maat van en in functie van deze jongvolwassenen die zelfstandig 
wonen. 

• Je ondersteunt de jongere op administratief en praktisch vlak: budgetbegeleiding, zoektocht naar een gepaste 
woonst, begeleiding m.b.t. opleiding – werk - zinvolle dagbesteding. 

• Je betrekt hierbij het netwerk van de jongere en je helpt de jongere bij het opbouwen van een ruimere sociale 
context. 

• Je bent verantwoordelijk voor de dossiervorming (o.a. verslaggeving) , de opvolging ervan (intern en extern 
overleg) en de nodige administratie. 

• Je onderhoudt goede contacten tussen alle (professionele) betrokkenen en het netwerk van de jongere. 

• Je werkt samen met de bestaande dienst- en hulpverlening in de buurt (OCMW, huisvestingsdienst, scholen, 
sportraad, verenigingen, JAC, jeugdhuis, ...).   Je bouwt het netwerk en contacten met andere organisaties uit. 

• Je zorgt samen met je collega voor het plannen, voorbereiden en evalueren van activiteiten op maat van de 
jongeren. 

• Je werkt volgens een flexibel uurrooster, van maandag tot vrijdag, tussen 8u en 20u. Je bent bereid tot 
occasioneel avondwerk. 

 
Profiel 



Je staat achter onze missie en visie en herkent jezelf in onze basishouding.  Je kan je vinden in herstelgericht werken. 
Je hebt minimum een bachelordiploma, bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting, of gelijkgesteld door 
werk- of levenservaring. 
Je bent pedagogisch onderlegd en hebt affiniteit in het werken met jongvolwassenen. 
Je kan planmatig en doelgericht werken, weet hoe een traject uit te bouwen en vorm te geven. 
Ervaring in het werken met niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en begeleid zelfstandig wonen is een pluspunt. 
Kennis van de sociale kaart is een pluspunt, zelfstandig je weg vinden in een gezamenlijke zoektocht minstens 
evenwaardig. 
Je durft coaching en ondersteuning bieden aan collega’s. 
Je bent positief ingesteld, communiceert helder en constructief.  Je bent kritisch over je eigen handelen. 
Je kan je weg vinden in een veranderende omgeving (flexibel en stressbestendig). 
Je kan zelfstandig werken en bent ondernemend.  Je kan goed organiseren en delegeren.   
Je bent cultuursensitief en hebt een open houding. 
Je bent een teamspeler: je hebt aandacht voor een goeie samenwerking in het antennepunt èn met het ruime team. 
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en je kan je voldoende uitdrukken in het Frans en Engels. 
Je kan vlot werken met de computer.  
Je bezit een rijbewijs B. 
 
Aanbod 
Contract onbepaalde duur. Onmiddellijke indiensttreding. 
Voltijdse tewerkstelling. Flexibel uurrooster, van maandag tot vrijdag, tussen 08u en 20u. 
Verloning volgens barema’s in PC 319.01. Tussenkomst woon-werkverkeer. 
 

Plaats tewerkstelling 
Spaarzaamheidstraat 29, 9300 Aalst 
 
Solliciteren 
Tot en met zondag 16/05/2021 met cv en motivatiebrief t.a.v. yves.tits@minor-ndako.be. We voorzien in de 
sollicitatieprocedure een 1ste gesprek op vrijdag 21/05/2021 (namiddag) en (eventueel) een 2de gesprek op dinsdag 
25/05/2021 (late namiddag). Gelieve in je agenda zo veel mogelijk rekening te houden met beide tijdstippen.  
 

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. 
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