
  
 
VZW Wagenschot vormt als Pedagogisch Centrum de draaischijf voor verschillende 
initiatieven op opvoedkundig en onderwijs vlak. Deze initiatieven richten zich naar 
jongeren en gezinnen waar gedrag- en emotionele problemen een rol spelen. 

Zoekt voor MFC Heynsdaele – Ronse  

 1 MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT (V/M/X) 

DEELTIJDS (30.4/38)  – ZWANGERSCHAPSVERVANGING   
 

Binnen PC Wagenschot kom je terecht in een pluralistische organisatie voor jongeren en 
jongvolwassenen met gedrags- en emotionele problemen. Wij streven er naar om samen op een 
methodische en zorgzame manier kansen te creëren met en voor onze jongeren.  
Je bent tewerkgesteld in MFC Heynsdaele te Ronse. Deze campus richt zich specifiek naar normaal 
begaafde jongeren en jongvolwassenen tussen 12 en 25 jaar met gedrags- en emotionele problemen 
en/of autismespectrumstoornissen.   
 
Als maatschappelijk assistent fungeer je als contactpersoon tussen het centrum, de jongere/de context 
en externe partners, zodat de aangeboden dienstverlening zo goed als mogelijk kan verlopen. Je doet dit 
door: 

 begeleiding te bieden aan de jongere en zijn/haar context van bij de opstart tot beëindiging van 
de dienstverlening zodat de kwaliteit gedurende dit hulpverleningsproces gegarandeerd blijft. 

 Deel te nemen aan intern en extern overleg zodat de nodige info rond de jongeren en hun 
context uitgewisseld kan worden.  

 Administratie bij te houden en aan te vullen zodat het elektronisch dossier rond de jongere up-
to-date is.  

 Open communicatie te voeren zodat het hulpverleningsproces zo optimaal mogelijk verloopt; 
onderhouden van contacten met de context a.d.h.v. huisbezoeken, telefoongesprekken, oog 
hebben voor klachten, zorgen voor bemiddeling, verbeteren van communicatie in het gezin, enz.  

Een uitgebreide functiekaart kan men op vraag bekomen bij de personeelsdienst via vacatures@wagenschot.be. 

 Ben jij :  

 Iemand met kennis van het integrale jeugdhulpverleningslandschap, systeembenadering en 

contextueel denken, vraaggericht werken en heb je kennis van de oplossingsgerichte 

benadering 

 Iemand die beschikt bij voorkeur over een bachelor in het sociaal werk of gelijkgesteld door 

ervaring 

 in het bezit van een rijbewijs type B en beschik je over een eigen wagen 

 Bereid tot occasioneel weekendwerk (pedagogische permanentie) occasioneel avondwerk 

 Iemand met kennis van de Franse taal, dan is dit een pluspunt. 

 

Biedt :  

Vervangingscontract van onbepaalde duur, voorzien tot +/- eind april 2022 
Deeltijdse functie: 30.4/38 
Indiensttreding: oktober 2021 
Verloning conform regelgeving Barema Paritair Comité 319.01  
Tewerkstelling in een enthousiast team. Mogelijkheid tot opleiding 

Solliciteren :  

Maak uw interesse kenbaar bij Anneleen Vanmarcke (HR Verantwoordelijke campus Heynsdaele) via 
vacatures@wagenschot.be  met vermelding ‘maatsch. assistent. Solliciteren kan tem 06/10/2021. 
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