Jeugdzorg Emmaüs Mechelen bundelt residentiële, ambulante en mobiele
voorzieningen voor de Bijzondere Jeugdzorg in de regio Mechelen. Het maakt
deel uit van de vzw Emmaüs, actief in de sector van de welzijns- en
gezondheidszorg in de provincie Antwerpen.
Emmaüs voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn
doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst,
seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit.

Inwonend steunfiguur
De Aanzet – dienst voor Contextbegeleiding Autonoom Wonen
De Aanzet is een deelwerking van Jeugdzorg Emmaüs Mechelen en begeleidt ook
jongeren die de overgang maken naar zelfstandig wonen.
Hierbij horen enkele co-housingprojecten waarin jongeren eerst kunnen samenwonen
als tussenstap naar volledig alleen wonen.
Omdat we onze jongeren een warme woonomgeving en voldoende ondersteuning willen bieden,
zijn we op zoek naar een inwonend steunfiguur voor één van deze co-housingprojecten.
Dit project is specifiek gericht naar meisjes die reeds over een dosis zelfstandigheid beschikken,
maar op diverse vlakken hun weg nog moeten zoeken in het leven als jongvolwassene. Daarbij
zorgen wij voor begeleiding en ondersteuning.
Het co-housingproject bestaat uit 4 naast elkaar gelegen appartementen dicht bij het centrum van
Mechelen.
Je woont als individu of met je partner in één van deze appartementen, in de overige 3 wonen
jongeren.
De jongeren krijgen individueel begeleiding door de medewerkers van de Aanzet en dit op
verschillende levensdomeinen.
De Aanzet zorgt ook voor ondersteuning van jou als inwonend steunfiguur.
Als inwonend steunfiguur zal je:
een rol hebben als eerste aanspreekpunt en klankbord in het dagelijks leven van de jongeren,
verbindingsfiguur zijn tussen de jongeren, de begeleiders en hun buren,
zorgen voor de opvolging van de praktische en materiële zaken in het project,
activiteiten organiseren met de jongeren die er wonen,
regelmatig beschikbaar zijn op momenten dat jongeren aanwezig zijn (avond, weekends).
Wat verwachten we?








Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

bent enigszins vertrouwd met de leefwereld van jongeren.
bent bereid een voorbeeldfiguur te zijn voor deze jongeren.
bezit het nodige idealisme om dit project mee vorm te geven.
zorgt mee voor een warme, huiselijke sfeer van samenwonen in het project.
zorgt voor goede contacten met de buren en integratie in de buurt.
bent bereid om regelmatig aanwezig te zijn in het co-housingproject.
staat open voor coaching vanuit de Aanzet.

Wat bieden we?





Een nieuw appartementje met living, slaapkamer en keukentje dicht bij het centrum van
Mechelen
Een voordelige huurprijs
Coaching in functie van je rol als inwonend steunfiguur
Je kan beroep doen op onze permanentie ter ondersteuning

Geïnteresseerd?
Voor meer info neem je contact op met theo.vanderstukken@emmaus.be of 0498 90 47 18.
Je kandidatuur stuur je naar mark.govaerts@emmaus.be.
Meer informatie over de organisatie vind je ook op www.jeugdzorgemmausmechelen.be.
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