Samen1Plan Gent-Scheldekracht
zoekt

Team- en netwerkcoach

(m/v)

Onbepaalde duur (80%)
Opstart 1/02/2021

Samen1Plan Gent-Scheldekracht is een samenwerking tussen aanbieders van Rechtstreeks Toegankelijke
Jeugdhulp (RTJ) binnen diverse sectoren (BJB, CAW, CGG, CKG, CLB, K&G, VAPH) onderling, alsook een
samenwerking tussen RTJ en basisvoorzieningen, en dit alles in Stad Gent / in de Eerstelijnszone Gent en in de
diverse gemeenten van Eerstelijnszone Scheldekracht (Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke,
Wachtebeke, Wetteren, Wichelen). Het initiatief is opgestart onder impuls van de ééngezin-éénplan-oproep
vanuit de Vlaamse overheid (www.ééngezin-éénplan.be) met Agentschap Opgroeien als subsidiërend
agentschap. Het algemene doel is om - via meer capaciteit en meer samenwerking in de rechtstreeks
toegankelijke jeugdhulp – ervoor te zorgen dat:






Jeugdhulpvragen snel worden opgenomen;
Er één plan per gezin komt wanneer verschillende hulpverleners betrokken zijn;
Er één aanspreekpunt wordt geboden aan het gezin;
Er een flexibel ondersteuningsaanbod komt wanneer het nodige aanbod niet direct beschikbaar is;
Er een eerstelijnspsychologische functie wordt aangeboden.

In functie hiervan is er een netwerk opgericht, waarin sinds 2017 diverse partners zich engageren. Daarnaast is
er sinds september 2018 een nieuw intersectoraal samengesteld verbindingsteam aan de slag in Gent dat
wordt aangevuld met eerstelijnspsychologen. Vanaf februari 2021 breidt dit team uit om ook de gemeenten in
Eerstelijnszone Scheldekracht te bedienen. De teamwerking zal vanaf dan uit een 30-tal medewerkers bestaan
die samen 20VTE invullen.
Voor Samen1Plan Gent-Scheldekracht zoeken we een team- en netwerkcoach. Deze coach werkt zowel op
niveau van het verbindingsteam en eerstelijnspsychologen als op niveau van het intersectoraal
samenwerkingsverband. We zoeken een coach die in volle eigenaarschap van zijn/ haar domein de hieronder
beschreven opdrachten realiseert. De coach kan hierin worden bijgestuurd door de coördinator op basis van
het kader van Samen1Plan Gent-Scheldekracht en op basis van de lokale uitdagingen. De coach heeft zowel de
coördinator als het dagelijks bestuur van Samen1Plan Gent-Scheldekracht als klankbord.

1.

Op niveau van het verbindingsteam en eerstelijnspsychologen:

Het Verbindingsteam werkt tijdelijk samen met gezinnen die geen tijdige of gepaste hulp vinden en bij wie de
verhouding draagkracht/ draaglast uit balans is. Dat doet het Verbindingsteam door samen met het gezin de
krachten in kaart te brengen en mensen rond hen samen te brengen. Samen, met het gezin aan het stuur,
formuleren we mogelijkheden en oplossingen die in het hier en het nu perspectief brengen in de situatie.

De fundamenten die centraal staan in deze opdracht zijn:






Continuïteit en tijdelijkheid
Krachten in kaart
Mensen samenbrengen en samenwerking mogelijk maken
Gezin aan het stuur
Flexibele en nabije hulp

De eerstelijnspsychologen werken in teamverband samen met het verbindingsteam. Ze bieden kortdurende
begeleiding bij kinderen met milde tot matige psychische klachten, en werken mee aan het voorzien van tijdige
en gepaste hulp.
De coach slaagt erin om de visie en missie steeds levend te houden en ervoor te zorgen dat deze door de
teamleden gedragen wordt en in de praktijk gestalte krijgt.
De coach kan dit op verschillende manieren opnemen:







2.

Individuele en teamcoaching waarbij het casusoverschrijdend denken wordt aangemoedigd,
Het opnemen van een voorbeeldfunctie door bv mee te lopen met medewerkers,
Het inzetten van kwaliteiten en competenties van collega’s en team in functie van visie en missie,
Het uitwerken van subteam-overschrijdende thema’s en implementatie van de inhoudelijke lijnen die
het project uitzet,
Het faciliteren van intervisie en supervisie,
Het vastpakken van VTO-plan en opstellen van POP’s met de medewerkers.

Overkoepelend op niveau van het samenwerkingsverband Samen1Plan Gent- Scheldekracht

De coach faciliteert dat de visie doorsijpelt naar en in het bredere netwerk. Dit enerzijds door samen met de
medewerkers, die zowel lid zijn van het intersectoraal team als van hun moederorganisatie, op zoek te gaan
naar manieren waarop het verhaal van het verbindingsteam en de eerstelijnspsychologen mee kan uitgedragen
worden in hun eigen organisatie en ruimer: hun sector. En anderzijds door het faciliteren van een leerproces
bij de organisaties die lid zijn van Samen 1 Plan Gent-Scheldekracht. Meer specifiek door ook op dit niveau,
via allerhande methodieken, aan de slag te gaan met de basisprincipes van het netwerkkompas en samen te
zoeken naar de wijze waarop deze principes in de regio Gent-Scheldekracht vorm kunnen krijgen.
Deze basisprincipes zijn:
• Regie bij het gezin
• Krachtgerichte aanpak
• Netwerkversterkend werken
De coach neemt een rol als facilitator op. Hij/zij schept en onderhoudt voorwaarden waardoor zowel
individuele als collectieve veranderingsprocessen op gang komen.
De coach werkt verbindend tussen de verschillende platformen: team, kernpartner, stuurgroep,
werkgeversoverleg en stakeholdersoverleg.
Hierbij zorgt hij/zij dat de visie en de missie gekend en bekend is in al deze platformen en faciliteert hij/zij de
alignement tussen de verschillende niveaus.Het gaat over het creëren van een context waardoor ieder zicht
krijgt op de koers die men wenst te bewandelen en de verantwoordelijkheden die hierin moeten worden
opgenomen.

Profiel
Jobgerelateerde competenties












Je werkt missie- en waardengedreven vanuit de visie van Samen1Plan Gent-Scheldekracht.
Je kan je plaats als facilitator zowel in het team als op Samen1Plan Gent- Scheldekracht niveau
innemen.
Je durft moedige vragen te stellen.
Je hebt als facilitator een rol bij het besluitvormingsproces.
Je inspireert tot creativiteit.
Je beschikt over visie die je kan omzetten in methodieken en werkvormen om oplossingen te
bedenken en besluiten te nemen.
Je functioneert resultaatsgericht.
Je legt positieve verbinding tussen het verbindingsteam, de stuurgroep, het werkgeversoverleg en
andere platformen van actoren.
Je weet stakeholders te informeren, te overtuigen en te motiveren.
Je hebt ervaring binnen de jeugdhulpverlening.
Je hebt kennis van ICT-toepassingen (tekstverwerking, e-mail, presentatie,…).

Persoonsgebonden competenties
















Je geeft graag coaching.
Je basishouding en handelen getuigen van een doorleefde visie rond krachtgericht en
netwerkversterkend werken.
Je kan (leer)processen faciliteren en dit zowel tijdens overlegmomenten als op intervisies.
Je vertaalt de afgesproken strategie naar een operationele werking.
Je denkt en handelt (ook) vanuit metaniveau: kijken naar groepsdynamieken, koers aanhouden, gaat
het over waar het moet over gaan in functie van het project?
Je kan mensen motiveren.
Je durft moedige en kritische vragen stellen om beweging te realiseren.
Je communiceert transparant en efficiënt.
Je bent je bewust van je voorkeursstijl op vlak van coachen maar kan deze flexibel aanpassen waar
nodig (aan de situatie, medewerker,…).
Je werkt zorgvuldig en weet je werk goed te plannen en te organiseren.
Je neemt initiatief en stimuleert actief de betrokkenheid van anderen.
Je bent diplomatisch en weet mensen/organisaties te verbinden.
Je bent een vlotte spreker voor groepen.
Je gaat flexibel om met wisselende omstandigheden.
Je stelt je assertief op.

Aanbod




Een uitdagende job in een innovatief project aan een tewerkstelling van 80%.
Marktconform loon binnen de sociale sector.
Indien je reeds tewerkgesteld bent binnen 1 van de betrokken sectoren, kan je daar – mits akkoord van je
werkgever – aangeworven blijven.

Praktisch
Bezorg je motivatiebrief en CV ten laatste op 30 december 2020 aan leen.de.schuymer@samen1plangent.be.
De gesprekken gaan door op 6 januari 2021 met enkele netwerkpartners van Samen1Plan Gent-Scheldekracht.
Voor vragen kan je contact opnemen met leen.de.schuymer@samen1plangent.be of 0493/96.70.40.

