
 
 
 
 
  
 
 

 

Contextbegeleid(st)er 
 
 

Het team Contextbegeleiding biedt mobiele begeleiding aan gezinnen met kinderen en 
jongeren van 0 tot 25 jaar die moeilijkheden ervaren op vlak van opvoeding, moeilijk 
gedrag van de kinderen en/of communicatie in het gezin of waar de maatschappij 
ondersteuning nodig acht op deze domeinen.  
 
 
Jobomschrijving 

• Je begeleidt een aantal gezinnen en hun netwerk 
• Je gaat zelfstandig op huisbezoek en plant je eigen afspraken en agenda 
• Je ondersteunt de gezinsleden en hun netwerk bij de realisatie van hun 

doelstellingen en begeleidt het proces 
• Je hebt op regelmatige basis overleg met andere betrokkenen 
• Je bent verantwoordelijk voor het beheer van je eigen begeleidingsdossiers 
• Je werkt samen in een team van 9 mensen en neemt deel aan de 

teamvergaderingen 
• Je engageert je om andere taken op te nemen naast het begeleidingswerk 

 
 
 
Je profiel 

• Je werkt vanuit een oplossingsgerichte en empowerende basishouding 
• Je bent enthousiast, leergierig en stressbestendig 
• Je kan zelfstandig werken en je functioneert goed in een team 
• Je bent sociaal vaardig en communicatief 
• Je staat open voor feedback en beschikt over een goed reflectievermogen 
• Je kan je werk plannen en organiseren 
• Je bent bereid je uren flexibel in te zetten en avondwerk te doen indien nodig 
• Rijbewijs B (bezit van eigen wagen vereist) 
• Uittreksel uit het strafregister (model 2) is vereist 
• Je hebt bij voorkeur een diploma met een sociale of pedagogische oriëntatie 
• Je hebt bij voorkeur relevante ervaring binnen de sector 

 
 
 
Wij bieden jou 

• Contract tussen 80-100% (bespreekbaar) 
• Onmiddellijke indiensttreding of zo snel als mogelijk 
• Contract bepaalde duur tot 31/12/2023 
• Verloning volgens barema BC1 in paritair comité 319.01 met overname van alle 

relevante anciënniteit 
• Vorming op basis van jouw individuele noden en op basis van de noden in het team 

en in de organisatie, 



 
 
 
 
  
 
 

• Flexibiliteit in het plannen van je werk en je agenda 
• Werkbegeleiding en samenwerking met ervaren teams 
• Ter beschikking op de dienst: 2 dienstwagens, 2 dienstfietsen, 1 elektrische fiets 
• Werk-gsm en individuele werklaptop 
• Maximale tussenkomst in dienstverplaatsingen (momenteel €0,4259 per kilometer) 
• Mogelijkheid tot telewerk 
• Toegang tot voordelenplatform YOU-P (benefits@work) 

 
 
Sollicitatieprocedure 

• Motivatiebrief en cv mailen naar sollicitaties@ambervzw.be  
• Interessante kandidaten worden onmiddellijk uitgenodigd. 
• Meer info op www.ambervzw.be  
• Met vragen kan je ook altijd terecht bij Jona Ausloos op het nummer 0496/97 89 
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Amber vzw wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan 
ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, 
afkomst, geloof, geaardheid of handicap. 
 
 
Plaats tewerkstelling 
Amber vzw, Tiensesteenweg 88, 3360 Korbeek-Lo 
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