
 
 

 

PROJECLEIDER DAGBESTEDING  samenwerkingsverband jeugdhulp TRAWANT (100%)  

 

Het samenwerkingsverband Trawant (www.jeugdhulptrawant.be) experimenteert in het kader van 

het project De ideale wereld (https://www.jeugdhulp.be/idealewereld) met manieren om meer 

continuïteit te bieden voor jongen in residentiële settings binnen de ruime jeugdhulp. Dagbesteding 

en leerrecht zijn voor Trawant belangrijke pijlers in passende zorg voor deze kinderen en jongeren. 

Om een regionale gedragenheid rond deze thema’s te ondersteunen en verder te ontwikkelen werft 

Trawant een regionale projectleider dagbesteding aan. De projectleider heeft als opdracht om 

onderzoekend en verbinden te werk te gaan naar bestaande en innovatieve initiatieven. Concreet 

houdt dit in: 

- Pionierswerk, afstemmingsregisseur en brugfiguur (70%) 

- Dagbestedingsproject Recharge verder uitbouwen (30%) 

 

Functiebeschrijving 

 Een interactief bestand opbouwen van mogelijke dagbesteding waar kinderen en jongeren 

uit residenties aanspraak op kunnen maken. Dit in tandem met regionale CLB’s en Centraal 

Meldpunt voor Risicojongeren (CMP) 

 Afstemmingsoverleg organiseren (6x/jaar), het structureel samenbrengen van partners 

binnen welzijn en onderwijs om elkaar te inspireren en informeren omtrent complexe 

dossiers 

 Duurzame contacten uitbouwen, onderhouden en als aanspreekpunt fungeren voor scholen, 

CLB’s en pedagogische begeleidingsdiensten van scholen 

 Bereikbaar zijn om ad hoc vragen van voorzieningen naar kortdurende en langdurige 

dagbesteding mee te coördineren  

 Een centrale taak behelst het leggen van linken met dagbestedingen in de regio, waaronder 

Plus Lier  

 In kaart brengen van mogelijke behoeften en noden rond dagbesteding en ondersteuning 

voor jongeren die (tijdelijk) niet naar school gaan  

 Verbindingspersoon en facilitator om vrijwilligers, ambachtslieden, zorgboerderijen… in 

verbinding te brengen met residentiële voorzieningen en samenwerkingen tot stand te 

brengen in functie van dagbesteding voor kinderen en jongeren uit residenties  

 Deelname aan de werkgroep van De ideale wereld Trawant, en mee vormgeven aan de visie 

en praktijken rond dagbesteding en schooluitval in de regio 

 Dagelijkse werking van dagbestedingsproject Recharge Mechelen ondersteunen en verder 

uitbouwen (https://www.mechelen.be/recharge) 

 Good practice uit projecten en initiatieven beschikbaar maken voor de regio, met extra 

aandacht voor kinderen en jongeren met een beperking 

 

Kennis en vaardigheden 

 Een verfrissende, inspirerende mindset en dit kunnen overbrengen op anderen 

 Een warm hart voor jongeren  

 Kennis van onderwijs-, welzijns-, jeugdhulplandschap 



 
 

 

 Kennis van procedures die moeten doorlopen worden in het ondersteuningsaanbod 

 Communicatief en verbindend werken: faciliteren van samenwerking tussen organisaties op 

het terrein, aanspreken op verantwoordelijkheden en bewaken van engagementen 

 Een sterke koppeling kunnen maken met scholen, jeugdhulpvoorzieningen en andere 

relevante partners 

 In het uitvoeren van de opdracht sterk inzetten op het bewaken van het leerrecht en welzijn 

van jongeren die in voorzieningen verblijven 

 Creatief en out-of the box denken 

 Zelfstandig kunnen werken (eigen agenda en takenpakket beheren) 

 Actie- en doelgericht werken 

 Netwerkvaardigheden 

 Flexibel en veerkrachtig zijn 

 Stressbestendig 

 ICT – vaardigheden 

 

Profiel 

 Bachelordiploma 

 Achtergrond in onderwijs en/of jeugdhulp, waarbij ervaring in VAPH een pluspunt is 

 Eigen auto ter beschikking 

 Opstart: zo snel mogelijk, uiterlijk 1 januari 2023 

 

Wij bieden 

 100% jobtime aan loonbarema b1b 

 Contract van bepaalde duur voor 12 maanden, met kans op verlening 

 Een uitdagende job, waarbij je de kans hebt om je stempel te drukken op de organisatie van 

zorg voor een kwetsbare doelgroep 

 Vergoeding van dienstvervoer 

 Je komt terecht in een positieve en dynamische omgeving, in een project dat écht een 

verschil kan maken  

 Je werkt zeer onafhankelijk, binnen het kader van het project De ideale wereld. Je eerste 

aanspreekpunt is de coördinator van het project. Je wordt ingebed binnen Jeugdzorg 

Emmaüs Mechelen. Je legt verantwoording af aan de trekkersgsroep van De ideale wereld. 

 Standplaats: Leemputstraat 41, 2812 Muizen (Mechelen). Er zijn verschillende locaties van 

waaruit flexi wordt gewerkt. Dit om in de verschillende deelregio’s te verkennen en 

betrekken.  

 

Interesse? 

Solliciteer uiterlijk voor 7 november 2022, stuur je CV en motivatiebrief naar Charlotte Fortems 

(Charlotte.Fortems@uantwerpen.be) met referentie ‘sollicitatie projectleider dagbesteding  Trawant 

De ideale wereld’ 


