PROCESBEGELEID(ST)ER POSITIEVE HERORIENTERING (50%)

Team Sherpa Columbus Waas en Dender is een speler in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in
het Waasland en de Denderstreek. Een intersectoraal team dat zich volledig ontwikkelt in de visie en
methodiek van positieve heroriëntering (PH) en zich graag wil versterken met een enthousiaste
deeltijdse procesbegeleid(st)er PH.
Deze medewerk(st)er zal actief zijn in een regionaal en intersectoraal PH-team bestaande uit
medewerkers van Hof Ter Welle, VCLB Waas en Dender, vzw LIA en CAW. Het basiskamp van Team
Sherpa is de plaats waar de teamleden elkaar ontmoeten voor intervisiemomenten, teambuilding,
ondersteuning en zoveel meer. Dit basiskamp (standplaats) is gevestigd in één van de gebouwen van
vzw Lia, Smoorstraat 8, 9250 Waasmunster.
Team Sherpa is actief in het arrondissement Sint-Niklaas en Dendermonde.
1. Kernopdracht binnen Positieve Heroriëntering
Vanuit positieve heroriëntering wordt er tijdens een kortdurende begeleiding (maximum 4 maanden)
ingezet om verdere door(in)stroom van de jongere en het gezin binnen de Bijzondere Jeugdzorg te
verminderen en waar mogelijk te vermijden. Positieve heroriëntering zet in op communicatie,
beweging en verbinding. Ieders verhaal en beleving van de situatie wordt beluisterd en uitgewisseld
met elkaar om samen naar oplossingen te zoeken. Iedere betrokkene kan een steentje bijdragen in
deze zoektocht. Als procesbegeleider ondersteun je het hele proces en de opvolging ervan. Je helpt
het gezin de kracht te vinden om hierna hindernissen en moeilijkheden, eigen aan het leven, zelf aan
te pakken.
2. Taakomschrijving
 Het leggen van de eerste contacten: de werking van positieve heroriëntering voorstellen,
betrokkenen motiveren voor een eerste gesprek.
 In gesprek gaan met alle gezinsleden en hun context om te komen tot de kern van hun
zorgen en wensen.
 Het organiseren en begeleiden van een cirkel met het oog op elkaar ontmoeten, verbinden
en het maken van afspraken.
 Het open reflecteren op ontmoeten en verbinden binnen het gezin.
 Het opvolgen/monitoren en eventueel bijsturen van de gemaakte afspraken.
 Het organiseren van een opstartgesprek en afsluitende cirkel met de aanmelder.
 Het bepalen, opvolgen en eventueel bijsturen van een strategie/aanpak.
 Overleg momenten voorbereiden en bijwonen : het voorbereiden en in intervisie brengen
van een dossier, dagdagelijks feedback kunnen geven, deelnemen aan teamvergadering en
vorming,..
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Administratieve taken : Het aanleggen en actueel houden van een dossier per begeleiding,
verslaggeving, registreren van contacten, ..
Bijdrage leveren aan een goede werking van Team Sherpa op alle terreinen (organisatorisch,
teamklimaat, visie van PH uitdragen , …).
Optimaal samenwerken met externe diensten.
Vanuit de visie van positieve heroriëntering andere hulpverleners kunnen ondersteunen in
hun begeleidingsproces, mee kunnen nadenken om opnieuw aangrijpingspunten te vinden in
het hulpverleningsproces.
Specifieke vaardigheden
Kijken van uit een waarderende bril.
Gericht zijn op ontmoeting en verbinding.
Zichzelf en anderen durven aanspreken op verantwoordelijkheden.
Luisteren en open spreken vanuit het hart, kunnen/durven praten op existentiële zaken
In processen kunnen denken gericht op samenwerken (of hierin mee willen groeien met het
team).
Werken van uit een mandaat van verontrusting en maatschappelijke noodzaak.
Een groep procesmatig kunnen begeleiden.
Telefonisch kunnen coachen vanuit een bril van PH.

4. Wenselijke vereisten
 Minimaal professionele bachelor sociaal agogisch werk of academische bachelor psychologie
of pedagogische wetenschappen of gegradueerde in de orthopedagogie of bachelor in de
criminologische wetenschappen.
 Ervaring met visie en methodiek van positieve heroriëntering strekt tot aanbeveling. Kennis
van het oplossingsgerichte begeleiden is eveneens een pluspunt.
 Bereid zijn deel te nemen aan de basisopleiding positieve heroriëntering vanuit Ligand.
 Beschikken over rijbewijs B en eigen vervoer.
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Verloning
Het betreft één halftijds contract voor onbepaalde duur
Barema B1C
Contract in opdracht van Hof ter Welle, deelnemende organisatie aan het intersectoraal
team Team Sherpa Columbus Waas en Dender
Datum in dienst : september 2019

6. Solliciteren
Ben je kandidaat of wens je meer informatie, mail naar info@teamsherpa.be
De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan in de periode tussen 22 juli en 2 augustus 2019.
Je sollicitatiebrief en CV ontvangen we graag voor 21 juli 2019. Dit kan via mail naar
info@teamsherpa.be

