
 Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen biedt residentiële, ambulante en mobiele hulpverlening 

 voor de Bijzondere Jeugdzorg in het arrondissement Antwerpen en maakt deel uit 

 van de vzw Emmaüs, actief in de sector van de welzijns- en gezondheidszorg. 
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Wij zoeken een Atelierbegeleider 80% bepaalde duur voor 

La Strada. 

La Strada organiseert ondersteuning voor jongeren tussen 6 en 21 jaar voor wie het 
hulpverleningstraject dreigt mis te lopen: atelierwerking, trajectbegeleiding, werken met 
steungezinnen, staptochten, groepsprojecten en time-out. In de eerste plaats is het aanbod 
bedoeld voor jongeren binnen Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen en jongeren aangemeld door het 
Centraal meldpunt. Maar ook ouders, jongeren, CLB-medewerkers en andere hulpverleners kunnen 
bij La Strada terecht voor trajecten op maat. 

Jongeren van 12 tot 21 jaar die niet voltijds schoollopen of werken, of bij wie de gewone 

dagbesteding dreigt mis te lopen, kunnen terecht in de atelierwerking waar jongeren, vrijwilligers 
en begeleiders elkaar ontmoeten door samen dingen te doen vanuit hun passies. Jongeren leren 

hun verantwoordelijkheden opnemen, oefenen sociale vaardigheden en brengen structuur in hun 
dag. Binnen de atelierwerking is dagelijks een leerkracht aanwezig vanuit AGSO De leerexpert. Als 
atelierbegeleider werk je samen in team met de leerkracht om het onderwijstraject van de 
jongeren opnieuw vorm te geven. 
Tijdens een time-outproject halen we jongeren meerdere dagen uit hun dagelijkse omgeving met 
als doel een betere relatie tussen de jongere en de hulpverlener(s). We bieden ademruimte voor 
alle betrokkenen wanneer een situatie is vastgelopen zodat ze na de time-out weer samen verder 

kunnen. 

 

Je functie 

 Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor de dagelijkse atelierwerking.  

o Je staat in voor de veiligheid in de groep en de individuele begeleiding van 
jongeren. 

o Je stimuleert jongeren om deel te nemen aan verschillende activiteiten die hun 
verantwoordelijkheid en sociale vaardigheden versterken. 

o Je geeft de atelieractiviteiten vorm vanuit je passie (zoals sport, lichaamsgericht 
werken, dans, tuinieren, fietsen herstellen …). 

o Je ondersteunt vrijwilligers in de atelierwerking. 
o Je werkt laagdrempelig, ervaringsgericht en op tempo van de jongeren. 
o Je begeleidt enkele jongeren in hun traject en staat in voor de verslaggeving 

hierrond. 
o Je werkt samen met verschillende partners binnen onderwijs (CMP, school, CLB …). 

 Je streeft naar een positieve samenwerking met afdelingen binnen en buiten Jeugdzorg 
Emmaüs Antwerpen. 

 

Je profiel 
 

 Je bezit een bachelordiploma in de menswetenschappen of hebt gelijkwaardige 
competenties opgebouwd. 

 Je hebt ervaring met groepsdynamisch werken. Je hebt inzicht in welke processen er zich 
in een groep jongeren kunnen afspelen en hoe je die kunt beïnvloeden. 

 Je blijft rustig en alert in moeilijke en onverwachte situaties. 

 Je communiceert helder met mensen met verschillende achtergronden. Kennis van andere 
talen dan Nederlands is een pluspunt. 

 ‘Samen doen’ met jongeren staat centraal. 
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 Je hebt professionele ervaring in het werken met jongeren vanuit hun eigen krachten. 

 Je hebt zicht op het welzijns- en onderwijslandschap. 

 Kennis van of ervaring met Institutionele Pedagogie, Nieuwe Autoriteit en ervaringsleren is 
een pluspunt. 

 ______________________________________________________________________________ 

Ons aanbod 

 Je krijgt een 80% contract van bepaalde duur voor 1 schooljaar met kans op verlenging, 
startdatum 29/08/2022. Verloning volgens de barema’s van PC 319.01. 

 Je ervaring wordt in rekening gebracht door overname van relevante anciënniteit. 

 Je werkt 5 dagen van 8.45 u. tot 16 u. (op woensdag tot 13 u.), daarnaast heb je 9 
flexuren per maand. Tweewekelijks heb je vergadering op dinsdag tot 17 u. en maandelijks 
tot 18.30 u.  

 Je maakt deel uit van een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle professionele 
hulpverlening en vernieuwing. 

 Je krijgt een vergoeding voor woon-werkverkeer met de wagen of fiets en een volledige 
terugbetaling voor openbaar vervoer. 

 We voorzien mobiliteit op maat voor elke medewerker (deelwagens, leenfietsen …) 

 Je komt terecht in een gedreven team. 

 Je kan groeien in een werkomgeving met aandacht voor overleg en teamwerking. 

 Je krijgt de mogelijkheid tot bijscholing en vorming via een gemeenschappelijk en 
individueel ontwikkelingspad en coaching op maat. 

 We zorgen voor een evenwicht werk-privé via een aantrekkelijke vakantieregeling met 2 
extra feestdagen en 2 extralegale vakantiedagen. 

 Je bent vrij tijdens alle schoolvakanties. 

 

Interesse in deze job? 
 
Solliciteer dan tot en met 06 juli 2022 via www.jeugdzorgemmausantwerpen.be/mee-werken. 
 

Verdere vragen over de functie-inhoud kan je stellen aan Kaat Van Praet 

(kaat.van.praet@emmaus.be - 0498 90 47 95). 
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