
Minor-Ndako werft aan 

Contextbegeleid(st)er Jacana,  
vervangingscontract (+/- 8 maand), 80% 

 
 
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 
Als contextbegeleider heb je oog voor ouderlijke vaardigheden en hoe deze te bekrachtigen. Je spreekt met het gezin 
over de bezorgdheden die er zijn en maakt samen met hen doelen op. Je kan ook heel goed luisteren naar de vragen 
en noden van gezinnen om hiermee dan aan de slag te gaan. Je zoekt naar kansen en je vindt de krachten die er zijn 
in het gezin. Je wil de relatie tussen gezinsleden herstellen waar nodig en versterken waar mogelijk.  
Als contextbegeleider vind je het belangrijk om zonder oordeel te luisteren, mensen een stem te geven en kinderen 
ontwikkelingskansen te bieden. Je gaat hiervoor op zoek naar steun, binnen of buiten het gezin. Je gaat in gesprek met 
externen, je gaat op zoek naar partners en je kan duidelijk communiceren.  
Je durft de verantwoordelijkheden van mensen te benoemen en te spreken over breuken of conflicten. Je hebt zin om 
ook in moeilijke omstandigheden toch te zoeken naar mogelijkheden om ouders betekenisvol te laten zijn voor hun 
kinderen.  
De contextbegeleider draagt 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.   
Sommige kinderen verblijven thuis, andere verblijven in een van onze leefgroepen. Het gaat meestal om gezinnen uit 
Brussel en Vlaams-Brabant (Jacana werkt in ons reguliere luik, dus niet voor onze niet-begeleide minderjarige kinderen 
of jongeren).  
 
Concreet: 

• 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 herkent jezelf in onze basishouding. 
• Je hebt minimum een bachelorsdiploma in een humane 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, zelf reflecterend 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 :  
• Vervangingscontract (80%) voor ongeveer 8 maand 
• Maatschappelijk relevante job: een unieke kans om iets te betekenen voor kwetsbare gezinnen.  
• Indiensttreding: zo snel mogelijk  
• Verloning volgens barema’s van P.C. 319.01 met overname van relevante anciënniteit. 
• Tussenkomst in woon-werkverkeer.  
• Mogelijkheid tot thuiswerk 
• Aantrekkelijke verlofregeling. 
• Sterk uitgebouwd vormingsaanbod. 

 
Plaats tewerkstelling 
Ambulant. Regio Brussel - Halle –Vilvoorde 
 
Vestigingsplaats 
Brusselstraat 709 
1700 Dilbeek 
 
Kriebelt het om te solliciteren?  
Dat kan tot en met zondag 18 december 2022 met cv en motivatiebrief t.a.v. jobs@minor-ndako.be. Vermeld duidelijk 
de functietitel van de vacature aangezien er meerdere vacatures gelijktijdig lopen. De gesprekken zullen doorgaan in 
de week daaropvolgend. 
 
Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun 
kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, seksuele identiteit geloof of handicap. 

mailto:jobs@minor-ndako.be

