Brussel is Samen Onderweg Naar Jeugdhulp Anders
Samenwerkingsverband SONJA ERTEEJEE

Aanwerving van:
1 teamondersteuner vrijwilligers

Zin in een uitdaging? Wil je geschiedenis schrijven voor de Jeugdhulp van Brussel? Dynamisch en
evolutief? Dan is deze vacature iets voor jou!

Hoe maak je het verschil?
Sonja Erteejee is het enthousiaste en creatieve samenwerkingsverband van 40 Jeugdhulpactoren Brussel.
Jouw opdracht bestaat er onder meer in om Kwalitatieve Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp verder uit te
bouwen. Je biedt ondersteuning aan het Team Sonja, onder aansturing van het Samenwerkingsverband Sonja
Erteejee. Je detecteert de behoeften van gebruikers en vertaalt deze naar cliëntgerichte oplossingen. Vanuit
jouw expertise, jouw analytisch en creatief inzicht en door overleg adviseer je zowel je team als het
samenwerkingsverband.
Wat maakt ons bijzonder:
- We vertrekken vanuit het gezin en gaan samen voor ‘Eén Gezin Eén Plan’. Het gezin bepaalt de hulp, wij
ondersteunen het gezin waar zij dit nodig achten, waar wenselijk en op de thema’s die zij aanbrengen.
- Via de visie van Wrap Around helpen we het gezin een antwoord zoeken op zijn hulpnoden door o.a. een
afdoend netwerk rond een gezin te plaatsen. Het gezinsplan dient een breed antwoord te geven op de noden
van het gezin. Out of the box denken is broodnodig. We werken over de sectoren heen, in eerste instantie in

het eigen netwerk, bij lokale initiatieven, jeugdhulp,… We zorgen hierbij dat het gezin de maximale regie blijft
behouden. Cliëntparticipatie en diversiteit zijn bewuste keuzes.
- We stemmen de Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp in Brussel sterk op elkaar af om maximale continuïteit
voor de gebruiker te realiseren.
Alle leden van het samenwerkingsverband zijn actoren die een hulp- of ondersteuningsaanbod kunnen bieden.
Om dit te realiseren stellen we een team samen, genaamd Team Sonja. Je leidt als coördinator, samen met een
teamondersteuner dit team van circa 15 teamleden.

Jouw troeven:
Je bent van nature een enthousiaste participatieve leidinggevende/medewerker, die gelooft in de kracht van
mensen en samenwerkingsverbanden. Je werkt gestructureerd, coördinerend, en draagt de visie van het
samenwerkingsverband mee uit.
Je denkt op een positief kritische manier mee over oplossingen en weet daarbij verschillende belangen te
integreren. Je bent communicatief sterk en stelt je flexibel, open op.
Je hebt relevante ervaring met Jeugdhulp, je hebt kennis van meerdere talen en staat open voor diversiteit.
Brussel heeft jouw hart gestolen.

Wat kan je van ons verwachten?
Een boeiende job binnen een dynamische samenwerkingsverband; onder werkgeverschap van CAW Brussel;
Een arbeidsovereenkomst met contract onbepaalde duur.

• betaling volgens barema, afhankelijk van welke functie.
• extra verlofdagen;
• gratis woon-werkverkeer met treinabonnement;
• maaltijdcheques

Zoeken wij naar jou?
Je hebt een diploma menswetenschappen of gelijkgesteld door ervaring? Je hebt goesting om deze job te doen?
Stuur ons jouw CV en motivatie naar Sonja.erteejee@gmail.com
Een omschreven functieprofiel, of meer informatie kan je verkrijgen bij Veerle Maes via:
sonja.erteejee@gmail.com

De uiterste inschrijvingsdatum is 15 september 2018.

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.

FUNCTIEPROFIEL TEAMONDERSTEUNER Sonja

1. Sonja ERTEEJEE

Sonja Erteejee is het entousiaste en creatieve samenwerkingsverband van alle Jeugdhulpactoren Brussel. Dit
samenwerkingsverband is er gekomen naar aanleiding van de uitbreiding van de middelen Rechtstreeks
Toegankelijk Jeugdhulp.
Het samenwerkingsverband heeft twee doelen:
-De continuIteit van het Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulpaanbod Brussel op elkaar afstemmen.
-Via de visie van Wrap Around het gezin eigenaar maken van zijn eigen hulpnoden, en een afdoend netwerk
rond een gezin plaatsen, waardoor meer ingrijpende hulp zichzelf overbodig tracht te maken. De methodiek
hierbij is een gezinsplan die een breed anwoord dient te geven op de noden van het gezin. Het gezin blijft
eigenaar van zijn plan en wordt binnen de maand gerealiseerd. Cliëntparticipatie en diversiteit zijn bewuste
keuzes.
Allen leden van het samenwerkingsverband zijn actoren die een aanbod kunnen bieden.
Om dit te realiseren werd een team samengesteld, genaamd: Team Sonja, die bestaat uit 1 coördinator, 0,5
Teamondersteuner, 2 Eerstelijnspychologen, en circa 10 gezinscoaches.
Er wordt out of the box gedacht, en over de sectoren heen, om het gezin te ondersteunen in zijn vragen omtrent
alle levensdomeinen die moeilijk lopen.. De hulp dient zo dicht mogelijk bij de client te liggen, in eerste instantie
in eigen network, lokale initiatieven, jeugdhulp,…
In 15 zones van België werden vergelijkbare samenwerkingsverbanden uitgebouwd.

2. OMSCHRIJVING

De teamondersteuner kan worden ingezet op een breed gebied van taken en
verantwoordelijkheden binnen het team. De teamondersteuner ondersteunt in brede
zin het team op inhoudelijk vlak. Supervisie en coaching zijn de belangrijkste taken
naast samenwerking en ondersteuning van teamtaken.

Zij/hij werkt nauw samen met het team en de coördinator. De teamondersteuner stelt
de zorgvraag van de cliënt centraal en faciliteert de opdracht van het team. De
teamondersteuner zorgt dat de randvoorwaarden voor het primaire proces goed
worden ingevuld en het zich maximaal ondersteund voelen.
Belangrijk is dat de teamondersteuner korte communicatielijnen heeft met de
coördinator, dat hij/zij geregeld aan hem/haar rapporteert en hem/haar
informeert over de dagelijkse werking
De teamondersteuner krijgt specifieke taken toegewezen van de coördinator. De
verantwoordelijkheid voor personeelstaken en financiële taken worden niet
gedelegeerd door de coördinator. De functie kan deeltijds worden ingevuld al dan
niet naast de taak van medewerker/hulpverlener.

1. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
1.1. Beleid en strategie
•
•
•
•
•
•

Strategie en beleid van het samenwerkingsverband mee voorbereiden en bespreken
Vanuit eigen expertise en door participatie aan o.a. werkgroepen input geven ten
aanzien van beleid
Samen met coördinator doorvertalen van strategische doelstellingen naar
operationele doelstellingen in samenspraak met het team
Continuïteit en kwaliteit van de zorg bewaken
Bewaken van deontologie en discretieplicht
Meewerken aan het implementeren van methodieken en feedback

