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Ons Multi Functioneel Centrum is gelegen in een prachtig parkdomein in het hart van 

het Pajottenland op de grens van Schepdaal en Lennik 

MFC Levenslust  
Scheestraat 74 
1750 St. Martens Lennik  

 
02/568.11.00 
Http://www.levenslustvzw.be/ 

 

We bieden ondersteuning aan kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar met gedrags- 

en emotionele stoornissen en/of een licht verstandelijke beperking.  

Samen met de kinderen, jongeren en hun context willen we werken aan een 

hoopvolle toekomst in een steeds wijzigende maatschappij. 

 

Met deze brochure maken we u wegwijs in onze organisatie. 

 

 

Else De Wachter     Jo Torbeyns 

Algemeen directeur     Directeur Zorg 
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Korte historiek 

 

In oktober 1957 opende Levenslust voor het eerst als instelling zijn deuren vanuit de toenmalige 

socialistische coöperatieve verzekeringsmaatschappij Prevoyance Sociale – Sociale Voorzorg (PS). 

 

Tien jaar na de opening was Levenslust uitgegroeid tot een instelling voor een 100-tal kinderen.  Een 

uitbreiding voor huisvesting was nodig. Eerst een lagere school, later een beroepsschool met 

opleidingen tot schrijnwerker en metselaar, waarna een volledig nieuw internaat volgde, klassen, 

werkplaatsen, … . 

Door de evolutie en uitbreiding kwam er in 1970 een opsplitsing van de Frans- en Nederlandstalige 

kinderen, die ondertussen ook hun weg naar onze instelling gevonden hadden. De Franstalige 

kinderen vertrokken naar een domein in Ukkel, terwijl de Nederlandstalige kinderen in Levenslust 

bleven. Hoewel er nog een jarenlange samenwerking volgde, werd in 1987 ieder domein een 

autonome entiteit.   

In 1992 is de huidige Levenslust vzw opgericht. Deze nam de bestuurlijke verantwoordelijkheid over 

van de vroegere beheerder, Sociale voorzorg.  

 

Ondertussen heeft Levenslust een meer dan 60 jaar lange geschiedenis. 

Vandaag is Levenslust vzw een vrijzinnig-humanistische organisatie die zich pluralistisch opstelt, 

bestaande uit het Multi Functioneel Centrum en twee scholen voor buitengewoon onderwijs. 

Levenslust MFC  richt zich tot jongens en meisjes van 6 tot 21 jaar met gedrags- en emotionele 

problemen en/of licht verstandelijke beperking.  

 

Levenslust vzw is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap (VAPH) en door het Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming. 
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Missie, visie, waarden 

Missie 

We wensen de aan ons toevertrouwde kinderen en jongeren op een dusdanige manier op te voeden, 
bagage te bieden en scholing te geven opdat ze binnen hun aard en mogelijkheden een plaats kunnen 
vinden binnen onze maatschappij, waarbij ze de verantwoordelijkheden ten opzichte van zichzelf en 
anderen kunnen opnemen. 
 
We streven ernaar om onze kinderen en jongeren het belang van een geweldloze wijze van handelen bij 
te brengen. Dit zowel op verbaal, psychisch als fysiek vlak. Op die wijze willen we ons steentje bijdragen 
aan de realisatie van een maatschappij zonder geweld.  
 
We baseren onze werking op onze specifieke filosofische invalshoek van vrijzinnigheid en willen ons 
richten op kinderen en jongeren uit het hele Vlaamse land. 
 
Visie 
 
We vinden dat hulpverlening tot uiteindelijk doel heeft “zichzelf overbodig te maken”. Dit betekent 
dat we de opnameperiode efficiënt willen benutten om de ontplooiingsmogelijkheden van de 
kinderen en jongeren optimaal te stimuleren binnen een verantwoorde termijn. 
 
We vertrekken vanuit de visie dat elk kind uniek is en ontwikkelingskansen heeft, met mogelijkheden en 
beperkingen.  
 
De begeleiding van kinderen en jongeren in het MFC wordt geïnspireerd door 
- het systeemtheoretisch en contextueel therapeutisch kader: de contextbegeleiders volgden of 
volgen een opleiding systeemtheorie of contextuele therapie 
- het psychodynamisch kader: de psychologen hebben diverse achtergronden en dragen in de 
werkingen de inzichten van het psychodynamische referentiekader uit 
- de benadering van geweldloos verzet (Non-Violance Resistance) en nieuwe autoriteit (New 
Authority): meerdere psychologen specialiseren zich in de permanente ontwikkeling van deze 
benadering in residentiële en ambulante setting  
Waarden 
 
We gaan uit van een fundamenteel respect voor elke medemens, wat een vrijwaring betekent van 
persoonlijke, fysieke, culturele, morele, filosofische, levensbeschouwelijke integriteit en een 
zorgvuldig omgaan met de privacy van de ons toevertrouwde kinderen/ jongeren.  
 
Het werken met kinderen/ jongeren en hun gezinnen betekent teamwerk, een oprecht engagement 
en het centraal stellen van de kinderen/ jongeren.  
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Aanbod voor kinderen, jongeren & context 

 

Het MFC heeft 13 units, Autonoom Wonen en een team voor ambulante/mobiele contextbegeleiding.  

Dertien units bevinden zich op de campus in Lennik en één unit “Huis In De Rij” is gevestigd in Molenbeek, 

deze laatste met een specifieke doelgroep nl. van jongeren met link met het Brussels Hoofdstedelijk 

gewest.   

Alle units bieden combinaties van verblijf, dagopvang en mobiel/ambulante begeleiding aan.  

Er wordt gestreefd naar het bieden van een hulpverleningstraject op maat van de jongere en diens 

context, naar een maximale afstemming van ons aanbod op hun zorgvraag.  Het begeleidingstraject wordt 

vastgelegd in overleg met ouders/context, kind/jongere, doorverwijzer en eventueel plaatsende instantie.  

De ontwikkeling van het kind/de jongere en hun context wordt gevolgd, op basis van het handelingsplan, 

door het begeleidingsteam van de unit en/of het team voor ambulante/mobiele contextbegeleiding. 

 

De zorgcoördinatoren volgen het hulpverleningstraject van het kind/de jongere en zijn context op binnen 

Levenslust MFC.  Zij coördineren eveneens de mogelijke uitbouw van een extern hulpverlenend netwerk 

rond het kind/de jongere en zijn context.  

 

Een unitbegeleidingsteam bestaat uit een unitverantwoordelijke, leefgroepbegeleiders, een logistieke 

medewerker, een maatschappelijk werker/contextbegeleider, een psycholoog en een teamcoach.  

De teamcoach ondersteunt en begeleidt het team in hun functioneren met als expliciet uitgangspunt het 

procesmatig functioneren van de teams. 

 

Kinderen en jongeren kunnen in de units terecht voor:  

- Individuele begeleiding en groepsactiviteiten 
- Ambulante ondersteuning en mobiele ondersteuning van de context 
- Overnachting en dagopvang buiten de schooluren 
- Weekendverblijf en verblijf tijdens schoolvakanties 
- Crisisopname op verwijzing van crisismeldpunt Vlaams-Brabant.  
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Modules 

Verblijf wordt aangeboden in 13 units      
De Boomgaard, Het Kompas, De Reling en De Speelvogel  zijn kinderwerkingen voor 6 tot 13 jarigen. 
 
Het Anker, De Brug, Cocon, De Haven, Huis In De Rij, Kruispunt, De Loft, De Werf en Het Woonhuis 
zijn jongerenwerkingen vanaf 12 jaar.  
 

Vakantiewerking/weekendwerking 
Een aanzienlijk deel van de kinderen/jongeren kunnen tijdens de vakantieperiodes/weekends 
terecht binnen hun eigen netwerk. Indien gewenst kunnen we vanuit het MFC-ondersteuning 
bieden in het zoeken van een zinvolle en geschikte vrijetijdsbesteding in de eigen omgeving.  

Voor kinderen/jongeren die niet terecht kunnen binnen hun netwerk of extra 
gespecialiseerde begeleiding nodig hebben wordt vanuit elke unit van het MFC een gepast 
weekend aanbod /vakantieprogramma voorzien: extra activiteiten op eigen terrein, 
deelname aan vakantiekampen vnl. georganiseerd door externe organisaties, uitstappen, 
zoeken naar zinvolle vrijetijdsbesteding buiten de voorziening… 

 
En Autonoom wonen is er voor die jongeren die de stap willen zetten naar zelfstandig wonen, vaak 
als een vervolgtraject op een verblijf. Zij worden begeleid en ondersteund zowel in praktische zaken 
als in de planning en structurering van hun leven. 
Er is, onder bepaalde voorwaarden, een mogelijkheid tot verlenging van het hulpaanbod tot 25 jaar. 

 

Begeleiding: ambulant en mobiel   

Vanuit het MFC kunnen combinaties van mobiel/ambulante begeleiding en schoolvervangende 
dagbesteding worden aangeboden.  
 
Mobiele begeleiding is een psychosociale begeleiding of ADL-assistentie van kind/ 
jongere die plaatsvindt in de thuiscontext of in het secundair opvoedingsmilieu. 
Deze begeleidingsvorm vindt plaats buiten de terreinen van het MFC.  
Ambulante begeleiding is een psycholsociale begeleiding of ADL-assistentie 
van de jongere en/of zijn context op de terreinen van het MFC. 
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De coördinatie van de mobiel/ambulante begeleidingen gebeurt door een contextbegeleider.  
 
Doorstroming tussen en combinaties van verschillende begeleidingsvormen is mogelijk.  
Dit kan gaan van een voltijds verblijf in het MFC tot mobiele begeleiding aan huis.  
‘De vaart’ is een mobiel/ambulant antennepunt van MFC Levenslust en is gevestigd in de gebouwen 
van het OCMW van Kapelle-op-den-Bos, E. Larockstraat 22 te 1880 Kapelle-op-den-Bos.  

Iedere vrijdagvoormiddag is hier een medewerker van Levenslust MFC aanwezig.  

Er kan  door medewerkers van MFC Levenslust informatie over handicap gerelateerde zaken worden 
verstrekt aan mensen die daar naar op zoek zijn.  

Als een hulpvraag wordt gesteld zal een contextbegeleider een vraag verhelderend gesprek hebben 
waarna een ambulant hulpverleningstraject kan worden opgestart.  

Voorwaarde voor het opstarten van hulpverlening is dat er minstens een vermoeden van een 
beperking aanwezig is bij de cliënt. 

Er kan vanuit het contactpunt zowel rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) als niet-rechtstreeks 
toegankelijke hulpverlening (NRTH) worden aangeboden.  

Aanvragen voor hulp gebeuren door contact op te nemen met de coördinator van de sociale dienst 
van MFC Levenslust of op doorverwijzing via de sociale dienst van het OCMW van Kapelle-op-den-
Bos.  

 

 
Dagopvang zonder verblijf           

     
Kinderen kunnen terecht in de unit vanaf 8u tot het vertrek naar school en na school tot 18u. Tijdens lesvrije 
dagen en schoolvakanties is dit doorlopend van 9u tot 17u.  
Het vervoer van de kinderen van en naar huis wordt georganiseerd door de ouders. Indien dit niet mogelijk is 
voor hen, kan het MFC het vervoer regelen. 
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Dagbesteding  

     
 
Oki² is een schoolvervangend project voor nog schoolvatbare jongeren uit het secundair onderwijs. Het zijn 
jongeren die wegens een schorsing en/of uitsluiting tijdelijk niet naar school kunnen. 
Hier wordt gewerkt, in een neutrale en rustige, veilige omgeving, rond herstel. 
Het is de bedoeling via reflectie en het verstevigen van nodige vaardigheden, een terugkeer naar hun 
respectievelijke school mogelijk te maken. Indien dit niet haalbaar is, wordt er gewerkt, in samenwerking 
met het betreffende CLB, naar heroriëntering naar een andere school of een alternatief dagbestedingsproject.  

 
Kenmerken van deze werking:  

Herstelgericht 
Ondersteuning bij schoolse taken, structureel en in samenspraak met de paramedici, om 
schoolachterstand (secundair probleem van de schorsing) te voorkomen.   
Inzetten op vorming om inzichten bij te brengen op verschillende domeinen 
Competentieversterkend werken 
Aanbod van psychosociale begeleiding  
 
 

De Bakermat  

   

Is een langdurig school vervangende dagbesteding voor jongeren uit het secundair onderwijs die 
geen aansluiting meer vinden in het reguliere onderwijs of die voltijds onderwijstraject niet meer 
aankunnen. Een terugkeer naar een regulier onderwijstraject is niet de hoofddoelstelling van de 
bakermat. Binnen de bakermat wordt gewerkt naar het realiseren van een alternatief 
dagbestedingsprogramma inspelend op de mogelijkheden en interesses van de jongeren.  

Vijf centrale waarden binnen deze werking:  
Gelijkwaardigheid 
Creativiteit 
Openhartigheid 
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Verantwoordelijkheid 
Participatie 

 

 

Niet gemoduleerde werkingen 

 
Kinderboerderij   

     
 
Op het domein van Levenslust ligt een kinderboerderij die een belangrijke rol speelt in het realiseren 
van de doelstellingen van het MFC. De aangeboden activiteiten bieden ontwikkelingskansen, stimuleren 
de fantasie, zetten kinderen aan tot actie.  
Er worden kansen geboden om op verschillende manieren te leren omgaan met hun problemen, of ze 
even te vergeten. 
    
Rustruimte 

     
Is enkel voor de kinderwerkingen. 
Het aanbod van een rustruimte kadert in een preventief werken rond gedragsmoeilijkheden van 
kinderen.  Kinderen krijgen de mogelijkheid om op een andere plaats even alleen te mogen zijn.  
We willen kinderen leren om aan te geven wanneer voor hen de spanning te hoog wordt (en een 
situatie dreigt te ontsporen), aan te geven dat ze even naar de rustruimte willen. 
Zo kunnen kinderen ervaren dat ZIJZELF ook hun gedrag kunnen beïnvloeden. 
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Ondersteunende werkingen          

 
Administratieve dienst  
Deze medewerkers verzorgen de boekhouding, de algemene personeelsadministratie en bewoners- 
administratie.  

Logistieke dienst  
Een eigen onderhoudsploeg zorgt voor het onderhoud van het domein, de gebouwen en lokalen, 
kleding en linnengoed. Daarnaast staat het keukenpersoneel in voor de dagelijkse maaltijden.  

Paramedische dienst  
De logopedisten, kinesitherapeuten en ergotherapeuten geven individuele therapieën waar nodig en 
mogelijk. Daarnaast organiseren zij ook huiswerkbegeleiding en interne atelierwerkingen voor de 
kinderen en jongeren binnen de verschillende modules. 

Verpleegdienst 

Binnen het MFC is er één centrale verpleegdienst, niet verbonden aan een specifieke unit of 
deelwerking. Deze dienst staat in voor de medische gezondheid van de kinderen/jongeren waarbij 
medische gezondheid zowel het lichamelijk, geestelijk als maatschappelijk welzijn omvat. 
Naast een huisarts doen we op regelmatige basis ook een beroep op een dermatoloog en tandarts. 
Externe raadplegingen worden eveneens georganiseerd.  
 

Vervoerdienst (schoolbusvervoer verblijf) 

Enkel kinderen/jongeren die schoollopen in een school van het Buitengewoon Onderwijs kunnen 
gebruik maken van de schoolbussen.  
Deze bussen halen op zondagavond de kinderen/jongeren op en brengen deze op vrijdagavond terug 
naar huis. De regio’s die door onze bussen worden bediend zijn Aalst, Dendermonde, Gent, 
Geraardsbergen, Brussel, Leuven, Vilvoorde, Mechelen, Antwerpen, Ninove.  
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Aanmelding en intake procedure binnen MFC levenslust        

 

Binnen MFC Levenslust coördineert Luc Demil alle aanvragen voor hulp.  

Tel.: 02/568.11.40  
Gsm: 0485/68.53.16 
Mail: luc.demil@levenslustvzw.be  

 
Er wordt zowel rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), dit is hulp voor jongeren met een vermoeden 
van een handicap en/ of met een weinig intensieve hulpverleningsnood, als niet rechtstreeks 
toegankelijke hulp (NRTH) aangeboden.  
Voor de NRTH is er een jeugdhulpverleningsbeslissing nodig van de Intersectorale Toegangspoort 
(ITP).  

De aanvraag moet bij de ITP ingediend worden door middel van een A-document.   
Een multidisciplinair team kan een aanvraag voor NRTH binnen een MFC van het VAPH opmaken en 
indienen bij de ITP.  

Alle aanmeldingen worden wekelijks besproken op de aanmeldingsvergadering. 
Vaste leden van het aanmeldingsteam zijn de directeur zorg, de kinderpsychiater, de zorgcoördinator 
en de coördinator van de sociale dienst.  
 
Het aanmeldingsteam bekijkt of het MFC een antwoord kan bieden op de gestelde hulpvraag.  
Bij een positief antwoord wordt een intake georganiseerd. Hierbij worden dan het kind/de jongere, 
hun context eventueel de doorverwijzer uitgenodigd.  
 
De intake bestaat uit een rondleiding in het MFC door contextbegeleider en/of zorgcoördinatoren.  
Enerzijds kunnen we onze werking en ons hulpverleningsaanbod verduidelijken en anderzijds 
proberen we een beeld te krijgen van het kind/de jongere en zijn context. We willen eveneens 
hulpvraag van kind/jongere en ouders verder concretiseren. Het kind/de jongere heeft ook een 
individueel gesprek met een psycholoog.  

Na de intake wordt een opnameteam georganiseerd en dit beslist of er hulpverlening kan starten en 
zo ja wanneer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:luc.demil@levenslustvzw.be
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Financiële bijdrage ouders         

 
Dagopvang 

Voor een kind/jongere (- 21-jarige) die van de functie dagopvang gebruik maakt wordt er een 

forfaitaire bijdrage gevraagd van 5,25 euro per dag. (Bedrag gekoppeld aan index).  

Verblijf 

Voor jongeren die in een MFC worden geplaatst door een Jeugdrechter of er verblijven op verwijzing 

van een OCJ is de ouderlijke bijdrage beperkt tot 2/3de van de kinderbijslag.  

Voor jongeren die vrijwillig in een MFC verblijven kan er naast de 2/3de van de kinderbijslag nog een 

supplement worden aangerekend, doch de maximale bijdrage van de ouders wordt afgetopt op 3/3de 

van de kinderbijslag.  

Voor een -21-jarige waarvoor er geen recht op kinderbijslag is en waarbij het netto belastbaar 

inkomen van de ouders of van de -21-jarige lager is dan de grens van 14 295 euro (+ 1430 euro per 

kind ten laste) dient er geen bijdrage betaald te worden.  

Indien er geen recht op kinderbijslag is en het jaarlijks netto belastbaar inkomen hoger is dan de 

indexveranderlijke grens, dient er toch een bijdrage betaald te worden gelijk aan het bedrag alsof er 

wel recht op kinderbijslag zou zijn.  
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Domeinplan 

 
 


