
 

 

 

 

Vacature 

Gezinscoach ‘Gezin Centraal’ (M-V) – deeltijds en voltijds – 

indiensttreding 1 april 2019 

 

Omschrijving 

‘Gezin Centraal Noord-Limburg’ is een nieuw en innovatief samenwerkingsverband. Het 

samenwerkingsverband  bundelt alle voorzieningen die in Noord-Limburg een aanbod 

realiseren samen met de lokale besturen, netwerken en andere initiatieven die diensten en 

zorg aanbieden aan kinderen, jongeren en/of hun gezinnen.  Dit nieuw 

samenwerkingsverband engageert zich om de jeugdhulp meer toegankelijk te maken voor 

en af te stemmen op gezinnen met kinderen en jongeren. 

Samen gaan we voor 1 gezin – 1 plan waarbij we het gezin en de jongeren centraal stellen.  

Het gezin/jongere bepaalt de hulp, het samenwerkingsverband Gezin Centraal ondersteunt 

hen waar het nodig en wenselijk is.  ‘Gezin Centraal Noord-Limburg’ zet in op de sterktes van 

het gezin/jongere en hun netwerk en werkt samen aan een ‘traject op maat’.  Het gezinsplan 

helpt het gezin/jongere en zijn netwerk een breed antwoord te bieden op hun noden. 

Het team van ‘Gezin Centraal Noord-Limburg’ bestaat uit generalisten en specialisten die 

samen met de gezinnen met kinderen en jongeren en hun netwerk deze maattrajecten sterk 

en soms aanklampend in handen nemen. 

 

Opdracht  

➢ Als lid van het Regioteam ben  je voor de gezinnen/jongere hun aanspreekpunt in 

hun hulpverleningstraject 

➢ je bent de brug tussen het gezin/jongere en alle andere jeugdhulpactoren en 

netwerken van de 0de en 1ste lijn 

➢ Je bent de trajectbegeleider van je gezinnen 

➢ je bent mee actief betrokken op de verfijning van de visie en de nieuwe 

ontwikkelingen en initiatieven van het Regioteam 

➢ je vertaalt de visie van Gezin Centraal Noord-Limburg naar het werkveld  

➢ je draagt deze visie uit in het ruime zorglandschap 

Samenwerkingsverband 

Jeugdhulp Gezin Centraal 

Noord-Limburg      



➢ je werkt samen met je collega’s van het Regioteam met ondersteuning van je 

coördinator 

 

 

 

Onze verwachtingen 

Competenties 

➢ je bent een op-en-top teamspeler 

➢ je authenticiteit is je grootste troef 

➢ de gezinnen/jongeren centraal stellen is je prioriteit nummer 1  

➢ je vindt het logisch dat elk individu aan het roer van zijn eigen leven staat en draagt 

deze visie uit met respect voor de waarden en de cultuur van de gezinnen/jongeren 

die je coacht 

➢ je bent een generalist en/of specialist en vindt het een uitdaging om op pad te gaan 

met gezinnen/jongeren 

➢ je geniet van het aangaan van goede relaties met je gezinnen/jongeren, connecties 

maken is een sterkte van jou 

➢ netwerkopbouwend en verbindend communiceren/werken zijn je tweede natuur 

➢ je bent een innovator, kan out-of-the-box denken en vernieuwend uitvoeren 

➢ planmatig, doelgericht en transparant werken vind je vanzelfsprekend 

➢ complexe problematieken en situaties dagen je, op een positieve manier, uit om 

samen op zoek te gaan naar krachten en oplossingen 

➢ je neemt beslissingen en handelt vanuit een meerzijdige partijdigheid en met je 

innerlijk kompas 

➢ reflecties staan voor jou aan de basis van nieuwe uitdagingen 

➢ gezonde stress geeft je vleugels 

 

Kennis 

➢ je bent vertrouwd met verschillende begeleidingsmodellen en pedagogische 

methodieken en kan deze inzetten in het aanbod naar je gezinnen/jongeren 

➢ het jeugdhulplandschap kent voor jou geen geheimen 

➢ je hebt kennis van en ervaring met verbindend werken met gezinnen, netwerken en 

samenwerkingsverbanden 

➢ inzichten in mechanismen van kansarmoede en de impact hiervan op opvoeding en 

ontwikkeling zijn je niet onbekend  

➢ je bent digitaal geletterd 

➢ kennis van de wereldtalen Engels en Frans en van je non-verbale lichaamstaal is voor 

jou een ‘must’, kennis van andere talen is een pluspunt 

➢ je kent de wegcode en beschikt over een eigen wagen 

 



Heb je interesse ? 

Ben je geïnteresseerd om je aan te sluiten bij ons samenwerkingsverband Gezin Centraal 

Noord-Limburg dan verwachten wij 

➢ dat je een diploma hebt van minstens bachelor in de menswetenschappen 

➢ jouw brief met motivatie ten laatste tegen 1 februari 2019 gericht aan Dhr. Berx op 

het emailadres guido.berx@pietersimenon.be  

➢ één geschreven positieve referentie 

en 

één uitgeschreven expertise van jezelf in maximum 250 woorden 

➢ dat je bereid bent te werken in een variabel uurrooster 

➢ dat je kan starten op 1 april 2019 (indien nodig zijn we bereid een tijdje op je te 

wachten) 

De selecties zullen plaats vinden op 20 en 21_ februari 2019 vanaf 9u. 

 

Ons aanbod 

➢ je staat mee aan de basis van een nieuw initiatief waarin je al jouw creativiteit kan en 

mag gebruiken 

➢ je krijgt grote autonomie in het uitvoeren van je job maar kan ook rekenen op 

intense samenwerking met je teamgenoten en verschillende deskundigen van het 

kernteam en de partners 

➢ je werkt in een inspirerend en enthousiast team 

➢ je loon is conform de barema’s van PC 319 

➢ je krijgt een contract van onbepaalde duur 

➢ (indien je reeds een personeelslid bent van één van de partners dan blijf je recht 

hebben op jouw huidige job voor 1 jaar en word je door jouw huidige werkgever 

gedetacheerd naar het samenwerkingsverband Gezin Centraal Noord-Limburg) 
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