Inge Berden (43) is contextbegeleider

Inge Berden werkt voor vzw Huize Sint-Vincentius, een organisatie binnen de
bijzondere jeugdzorg.
‘Al van jongs af aan wist ik dat ik in de jeugdhulp wilde werken. Ik had een tante die in
een voorziening aan de slag was en leerde via haar de sector kennen. Toch heb ik na
mijn graduaat orthopedagogie bewust eerst een aantal jaren voor mensen met een
mentale beperking gewerkt. Ik voelde me als twintigjarige nog niet klaar voor de
jeugdhulp, wilde eerst wat meer bagage opbouwen. Nu ik wat ouder ben, merk ik dat
dat een goede keuze was. Het is bijvoorbeeld makkelijker om samen met andere ouders
op weg te gaan als je ook over je eigen kwetsbaarheden en twijfels als mama kan
praten.’
‘Ik werk al vijftien jaar voor Huize Sint-Vincentius. Eerst werkte ik in een leefgroep voor
adolescente meisjes; acht jaar geleden werd ik contextbegeleider. Sinds januari werk ik
ook aan een nieuw project rond kleine wooneenheden als interne trajectbegeleider van
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jongeren.’
‘Als je in een leefgroep werkt, ligt de focus in je job op het contact met de jongere. Als
contextbegeleider leg je het accent op het netwerk van die jongere. Het is een van mijn
uitdagingen om mee in kaart te brengen welke personen in de omgeving van de jongere
iets voor hem of haar kunnen betekenen. Het draait in mijn functie vooral om contact
met mensen en dat vind ik een echte rijkdom. Maar het klopt dat net dat het soms
moeilijk maakt: je werkt op maat van wat mensen nodig hebben, waardoor je
bijvoorbeeld weleens in je privétijd wordt gecontacteerd. Ik merk wel dat als je daar op
voorhand goede afspraken over maakt, mensen daar ook wel respect voor hebben. En
doordat je al die mensen echt mag ontmoeten, krijg je er ook veel voor terug.’
Wil jij ook graag in de welzijnssector aan de slag? Klik dan hier voor de meest recente
vacatures [1]
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