
                                                                                                      
 

 

 

 
Samenwerkingsverband ‘De Ideale Wereld regio Plan-Trekkers’ zoekt: 

Een AFSTEMMINGSREGISSEUR zinplekken (Jobtime: 50% aanvang per direct) 
 

 
Het samenwerkingsverband van De Ideale Wereld regio Plan-Trekkers experimenteert met manieren om te 
groeien naar continuïteit in trajecten voor kinderen en jongeren in residentiële settings. Nog te vaak blokkeren 
trajecten met uitval op verschillende levensdomeinen tot gevolg. Dagbesteding en leerrecht zijn hierin 
belangrijke pijlers. Jongeren geven aan dat er vaak nood is aan een (zin)plek om op adem te komen. Er zijn al 
heel wat organisaties die een soort ‘zinplek’ organiseren. Maar er is nood aan een regio-dekkend evenwichtig 
aanbod.  Kernpartner Ons Kinderhuis werft hiervoor een regionale afstemmingsregisseur aan.  
 
Kernopdracht 
Het uitbouwen van een samenwerkingsverband van bestaande en vernieuwende initiatieven binnen en buiten 
de jeugdhulp rond dagbesteding onder de noemer ‘zinplekken’.  
Wat is een ‘zinplek’?  

• Een ‘zinplek’ stimuleert het ‘in relatiegaan’ – er wordt connectie gemaakt met een groep en met de 
wereld 

• Een ‘zinplek’ brengt veiligheid en rust, het is een ‘ademplek’ 
• Er is een divers aanbod van zingevende en inspirerende activiteiten 
• Een ‘zinplek’ heeft een pedagogische werking: via inspiratie van anderen tot ‘leren’ komen 

 
Een ‘zinplek’ is niet: individu-gericht, stigmatiserend, en heeft geen: vooropgesteld plan en verplichtend 
karakter. 
 
Rolomschrijving 
Als brugfiguur ga je onderzoekend en verbindend te werk. Je brengt Limburgse initiatieven rond 
dagbesteding samen met als doel een organisatienetwerk van zinplekken op te zetten. Dit vertrekt vanuit 
een gedragen visie die steunt op volgende uitgangspunten: 
 

• Je ondersteunt de uitbouw van een regio-dekkend netwerk en bouwt een interactief bestand op van 
dagbestedingsplekken waar kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen aanspraak 
op kunnen maken. Je bouwt duurzame contacten uit met partners binnen jeugdhulp, welzijn en 
onderwijs en inspireert en informeert elkaar omtrent complexe dossiers. Als brugfiguur zet je in op 
verbinding en je brengt samenwerking tussen voorzieningen en zinplekken tot stand. 

• Je bent een aanspreekpunt voor scholen, CLB’s en pedagogische begeleidingsdiensten en bent 
bereikbaar voor ad hoc vragen van (residentiële) voorzieningen naar kortdurende en langdurige 
dagbesteding. 

• Je brengt mogelijke behoeften en noden rond dagbesteding en ondersteuning voor jongeren die 
(tijdelijk) niet thuis kunnen wonen en die (tijdelijk) niet naar school kunnen gaan in kaart. 

• Je neemt deel aan de werkgroep onderwijs/welzijn van De ideale wereld regio Plan-Trekkers, en geeft 
mee vorm aan de visie en praktijken rond dagbesteding en schooluitval in de regio. Good practices uit 
projecten en initiatieven maak je mee beschikbaar voor de regio. 

 
 
 



                                                                                                      
 
Profiel 
Je hebt een warm hart voor jongeren. Je bent authentiek, weet anderen te enthousiasmeren en houdt van 

samenwerken. Je bouwt gemakkelijk verbinding op en kan anderen inspireren als partner in een netwerk. 

Kennis en ervaring in een dagbestedingsproject zijn een troef, diploma is voor ons ondergeschikt aan 

motivatie en ervaring. Een achtergrond in onderwijs, jeugdhulp of VAPH kan een meerwaarde zijn. 

Je kan je vlot verplaatsen regio Plan-Trekkers/Limburg. Bij voorkeur kan je zo snel mogelijk starten, 

combinaties met een andere functie (bijvoorbeeld bij een dagbestedingsproject) zijn daarbij zeker mogelijk. 

 
Competenties en kennis 

• Je beschikt over de nodige interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden. Je kan zorgen voor 
duidelijke en transparante communicatie tussen het samenwerkingsverband en de partners in de 
werk- en stuurgroep. 

• Je bent warm en betrokken in contact: kunt anderen inspireren en draagt de visie met overtuiging 
uit. 

• Je kan zelfstandig werken en tevens de eigen agenda en taken plannen en managen eventueel in 
combinatie met een andere tewerkstelling. 

• Als brugfiguur breng je vanuit verbinding een netwerk tot stand. Je organiseert een samenwerking 
tussen organisaties op het terrein met verantwoordelijkheden en engagementen. Je kan een sterke 
koppeling maken met scholen, jeugdhulpvoorzieningen en andere relevantie partners.  

• Een vertrouwdheid met onderwijs- welzijns- en/of jeugdhulplandschap kan een pluspunt zijn evenals 
kennis van het aanbod van dagbesteding in Limburg. 

Praktische informatie 
Het werkingsgebied is de regio Plan-Trekkers en je werkgever is Ons Kinderhuis. Je kan in samenspraak 
gebruik maken van flexwerkplekken bij Ons Kinderhuis en Junitas. Je legt verantwoording af aan de 
stuurgroep van het project De Ideale Wereld waarbij je eerste aanspreekpunten de coördinator en de 
werkgroep onderwijs/welzijn zijn. 

Wij bieden een contract van 50% jobtime aan voor de duur van het project (tot 31/12/2023 kans op verlenging 
is afhankelijk van de projectduur). 
Startdatum is zo snel mogelijk en kan in onderling overleg. 
Verloning volgens barema’s paritair comité 319.01. 
 
Kandidaturen worden verwacht ten laatste 24/02/2023 en moeten gericht zijn aan Ons Kinderhuis als 
kernpartner van het samenwerkingsverband. 
Motievatiebrief en CV via mail richten aan els.steyls@kinderhuis.net met vermelding ‘sollicitatie 
afstemmingsregisseur Zinplekken’. 
De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 01/03/2023 namiddag bij Ons Kinderhuis Erfstraat 10   3600 
Genk 
 
Voor meer informatie i.v.m. de vacature kan je terecht bij: 

• Els Steyls via els.steyls@kinderhuis.net  of 089 41 06 12 

• Ellen Renson via ellen.renson@junitas.be of 0476 61 64 44 
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