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Vacature groepsbegeleider in de Totebel (bepaalde duur 80%), afdeling van 

vzw Nieuwland (Bijzondere Jeugdzorg) 
 

Dagcentrum de Totebel is een rechtstreeks toegankelijke afdeling van vzw Nieuwland 
(Bijzondere Jeugdzorg, Integrale Jeugdhulp) voor jongeren tussen 6 en 12 jaar. De Totebel 
biedt dagbegeleiding in groep aan, contextbegeleiding en individuele begeleiding. Dit betreft 
zowel vrijwillige hulpverlening, al of niet met betrokkenheid van een gemandateerde 
voorziening, als gedwongen hulpverlening. 
 
Jongeren komen tijdens weekdagen naar het dagcentrum na schooltijd tot 19u en van 9u30 
tot 17u30 tijdens vakantieweekdagen. 
 
De Totebel is op zoek naar een enthousiaste groepsbegeleider die volgende taken op zich 
neemt: 

- Begeleiding van jongeren tussen 6 en 12 jaar tijdens naschoolse groepsmomenten, 

o.a.: 

o Organiseren en begeleiden van groepsactiviteiten, kindervergadering, sociale 

vaardigheidstraining, ... 

o Studiebegeleiding 

- Vakantiewerking: eventueel mee op kamp gaan tijdens de grote vakantie, activiteiten 

plannen en uitwerken 

- Individuele begeleiding: in samenwerking met het team een individueel 

hulpverleningstraject ontwikkelen en opvolgen 

- Je wordt betrokken in de contextbegeleiding, d.w.z.: verslaggeving, schoolcontacten, 

handelingsplan- en evolutiebesprekingen, gezinsmomenten in het dagcentrum mee 

uitwerken, … 

- Deelname aan extern overleg 

- Samenwerking in team, mee verantwoordelijkheid dragen voor de algemene werking 

van de dienst 

 
Competenties 

- Integriteit 

- Kunnen samenwerken 

- Engagement 

- Deskundigheid: 

o Zicht hebben op de ontwikkeling van kinderen op verschillende domeinen 

o Herstelgericht, verbindend kunnen werken 

o Hulpverleningstraject kunnen ontwikkelen in samenwerking met het team 

o Op maat van het kind kunnen werken 

o Bereidheid tot actieve samenwerking met ouders en bij uitbreiding netwerk 

rond het kind en zijn/haar gezin 
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- Leergierigheid / zelfontwikkeling 

- Contactvaardig zijn en gesprekstechnieken kunnen toepassen 

- In staat tot kritische reflectie over je eigen pedagogisch handelen 

- Stressbestendigheid  

- Administratieve vaardigheden 

 

Profielvereisten 
- Beschikken over een bachelor-diploma in een menswetenschappelijke richting. Een 

HBOV (graduaat) diploma is bespreekbaar. 

- Voeling hebben met de doelgroep is een pluspunt 

- Ervaring hebben met het organiseren/begeleiden van groepsactiviteiten voor lagere 

school kinderen is een pluspunt 

- Bereidheid om twee tot drie avonden per week te werken tot 19u30 en eventuele 

bereidheid tot deelname kamp tijdens de grote vakantie 

- Een recent blanco uittreksel uit het strafregister (model 2) 

 
Aanbod 

- 80% contract (30,4u per week) van bepaalde duur 19/06/2023 t.e.m. 31/12/2023 

- Tewerkstelling van maandag tot vrijdag (geen weekendwerk) 

- Je komt terecht in een enthousiast team van 5 begeleiders, ondersteund door een 

teamcoördinator en coach 

- Voldoende ruimte voor intervisie en coaching 

- Een loon volgens paritair comité 319.01, met overname relevante anciënniteit  

- Kilometervergoeding voor verplaatsingen tijdens de werkuren 

- Indiensttreding 19/06/2023 

 
Solliciteren   
Stuur jouw sollicitatiebrief en CV via e-mail naar info@nieuwland.be. Voor bijkomende 
vragen in verband met deze vacature kan je steeds contact opnemen met Hanne Adriaens, 
coördinator (T: 0470 72 36 94 of hanne.adriaens@nieuwland.be) of Katelijn Hollevoet, 
beleidsmedewerker personeel (T: 0474 49 24 27 of katelijn.hollevoet@nieuwland.be).  
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