
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het orthopedagogisch centrum Huize Terloo in Bellingen begeleidt een 60-tal jongeren tussen 3 en 21 jaar en 

hun context. Hierbij bieden we zowel verblijf, dagbesteding als mobiele begeleiding aan.  

Met ons gedreven team ontwikkelen we op een professionele manier een warme en kindvriendelijke zorg ten 

aanzien van de ons toevertrouwde jongeren, waarbij geloof in eigen kunnen wordt versterkt in samenwerking 

met het gezin en het brede netwerk.  

Binnen onze organisatie zijn we op zoek naar een  

Trajectbegeleider 19 u (M/V)  
 

 
De trajectbegeleider is verantwoordelijk voor de opvolging van het hulpverleningstraject van de 
kinderen/jongeren van de hem of haar toevertrouwde cluster én van hun context. Zo’n traject loopt vanaf 
aanmelding over intake tot opname en ontslag/doorverwijzing.  
 
Hij/zij volgt de rode draad op van de trajecten en is aanspreekpunt voor ouders en andere betrokkenen. Dit 
alles vanuit orthopedagogisch perspectief, met inzicht in gezinssystemen om kinderen/jongeren en hun context 
zo krachtgericht mogelijk te begeleiden. 
 
 
Je hoort erbij! 
 

• Samen met de teamcoördinator en de hoofdopvoeder vorm je het begeleidingsteam van een aantal 
leefgroepen. 

• Je neemt deel aan mogelijke bijzondere (tijdelijke) werkgroepen. 

• Je stemt af met de teamcoördinator en teamleden in functie van de individuele handelingsplannen en 
het groepshandelingsplan.  

• Je hebt voeling met en bent aanwezig binnen de dagelijkse leefgroepswerking.  

• Je maakt deel uit van de pedagogische permanentie van de organisatie.  

• Je draagt mee de visie van de organisatie uit, zowel intern als extern.  

• Je rapporteert aan de teamcoördinator. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Je draagt zorg. 

• Je verkent de hulpvraag van ouders, jongere en verwijzers en levert de relevante voorinformatie en de 
info uit de intake naar de werking toe.  

• Je bent nauw betrokken op die werking, hebt zicht op de doelen uit het groepshandelingsplan, het 
individueel handelingsplan en bent zelf verantwoordelijk voor de doelen en uitwerking van de mobiele 
begeleiding (school, context).  

• Je coördineert de mobiele begeleidingen verbonden aan de leefgroep, geeft coaching en feedback aan 
individuele begeleiders rond hun mobiele opdrachten en neemt zelf ook bepaalde begeleidingen op.  

• Je investeert in een samenwerking met ouders, verwijzers, andere betrokken hulpverleners, ... Je 
vormt de brug tussen de interne ondersteuning en extern betrokken partners (CLB, 
jeugdrechtbank,…).  

• Je faciliteert indien nodig de communicatie en samenwerking tussen begeleiders van de organisatie en 
samenwerkende settings zoals bijvoorbeeld scholen.  

 
 
Je beheerst je vak. 
 

• Je beschikt minstens over een bachelor diploma in een menswetenschappelijke richting 
(maatschappelijk werk, (ortho-)pedagogiek,…) of een diploma dat hieraan wordt gelijkgesteld door 
ervaring. Bijkomende opleidingen met betrekking tot het orthopedagogisch werkveld en 
contextbegeleiding zijn aangewezen.  

• Je staat mee in voor een correcte mondelinge en schriftelijke communicatie rond het individuele 
traject van de jongere met aandacht voor de thema’s ethiek en privacy.  

• Je neemt de administratieve taken op verbonden aan de opdracht (dossiervorming, registraties, 
opnamedocumenten,…).  

• Je speelt een belangrijke rol in het doelgroepen- en opnamebeleid.  
 

 
Je werkt op een zelfstandige manier. 

 

• In overleg met de medewerkers van de verschillende begeleidingsteams en met de directeur ben je als 
trajectbegeleider eigenaar van één of meerdere cluster-overschrijdende opdrachten (bijvoorbeeld 
intake, fundraising, kwaliteit, crisisaanmeldingen, VTO, studiowerking, stage-coördinator, …).  

• Je communiceert steeds op een open en correcte manier, zowel mondeling als schriftelijk. 

• Je bent in staat om te relativeren en bent stressbestendig. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
 

  
Ons aanbod  
 
Wij bieden jou een contract van onbepaalde duur.   
 
Je komt terecht in een zeer mensgerichte organisatie, in een aangename werkomgeving. 
  
Je ontvangt een tussenkomst woon-werkverkeer, opleidingsmogelijkheden, … 
  
Datum indiensttreding:  onmiddellijk  
 
Plaats van tewerkstelling : Bellingen (Pepingen)  
 
 
 
 
Hoe solliciteren?  
 
Heb je interesse, stuur dan een motivatiebrief met C.V  naar ann.vandevelde@fracarita.org   

mailto:ann.vandevelde@fracarita.org

