
 
 
 
 

 

MFC Levenslust biedt deskundige zorg-op-maat aan jongeren bij wie de ontwikkeling en 

ontplooiingskansen op de helling komen te staan, zowel omwille van eigen kwetsbaarheden 

en kwetsuren als door een moeilijke opvoedingssituatie. We zien het als onze opdracht om 

opnieuw beweging te krijgen in wat vastgelopen is. We willen ook bijdragen tot een inclusieve 

samenleving waar er voor ieders eigenheid een gelijkwaardige plek is. We ondersteunen en 

begeleiden jongeren in het gestalte geven aan die eigen plek. We willen dit doen in nauwe 

samenwerking met zijn context(en). 

 

Vacature begeleider Autonoom Wonen   

 1 VTE – onbepaalde duur 

WIE ZIJN WIJ?  

 

Autonoom Wonen is een deelwerking van het MFC Levenslust gericht op jongeren tussen 17 

en 25 jaar die op eigen benen willen staan en daarbij ondersteuning kunnen gebruiken. Deze 

ondersteuning wordt geboden voor het uitbouwen van hun netwerk en professionele 

omkadering, het zoeken naar werk en woonst, administratie en voor het bespreekbaar maken 

van relevante psychosociale thema’s. Het hulpaanbod bestaat uit verschillende vormen: 

mobiele of ambulante begeleiding, groepsbegeleiding (clubavond met relevante thema’s) of 

verblijf (principe van kamertraining). 

 

FUNCTIE 

Je staat in voor de begeleiding van jongeren die zich op een cruciaal schakelmoment in hun 

leven bevinden. In hun zoektocht naar maatschappelijke integratie stimuleer je hen maximaal 

vanuit hun eigen kracht. Vanuit de nodige betrokkenheid bouw je een professionele 

vertrouwensband op. Je geeft op een zelfstandige wijze vorm aan het individuele hulptraject 

van een bepaalde jongere en kan dit ook in de nodige handelingsplanning gieten. Samen met 

hen treed je in communicatie naar verschillende externe diensten toe.  

 

PROFIEL 

- Bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke of sociale richting 

- Ervaring met en kennis van de doelgroep is een belangrijke meerwaarde  

- Voorkennis van het systemische en psychodynamische kader, alsook in Geweldloos 

Verzet strekt tot aanbeveling 

- Je hebt een goede kennis van de Sociale kaart en het VAPH  



 
 
 
 

- Samenwerking met externe diensten zoals onder meer OCMW, CAW, Sociale 

Huisvesting en VDAB zit jou in de vingers. 

- Je gaat zorgvuldig en planmatig te werk bij het opzetten van een begeleidingstraject 

samen met de jongere en de eventuele context. 

- Je bent sociaal geëngageerd én bent een teamspeler 

 

BIJZONDERHEDEN 

- Je beschikt over een rijbewijs B 

- Je kan een bewijs van goed en gedrag en zeden – Model 2 -  voorleggen 

- Dag- en avondwerk behoren tot de functie 

 

AANBOD 

- Contract onbepaalde duur – 1 VTE – deeltijds bespreekbaar 

- Verloning PC 319.01 – volgens barema – maximaal B1c 

- Je hebt recht op een eindejaarspremie en vakantiegeld  

- Wettelijk verlofstelsel + bijkomende verlofdagen op basis van leeftijd 

- Tussenkomst woon-werkverkeer 

- Na 6 maanden in dienst: aansluiting voordelenplatform YOU-P voor medewerkers uit 

sociale ondernemingen 

- Een uitdagende jobinhoud binnen een organisatie in volle beweging 

- Een groene omgeving waar groei centraal staat 

- Dagelijkse samenwerking met collega’s met een hart voor Zorg in een boeiende sector 

- Mogelijkheden tot interne en externe vormingen 

- Een unieke kans op het verder uitbouwen van ervaring en competentie 

 

 

VRAGEN?  

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Pegie Mestdag – pegie.mestdag@levenslustvzw.be  

 

PROCEDURE 

- Eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief 

- Eerste gesprek met coördinator personeel & organisatie 

- Op basis van het eerste gesprek stroom je door naar de volgende ronde: een tweede 

gesprek met zorginhoudelijk directeur en Mestdag Pegie 

 

 

INTERESSE? 

Is het bovenstaande profiel jou op het lijf geschreven? Aarzel dan zeker niet om jouw CV en 

motivatiebrief te verzenden naar solliciteren@levenslustvzw.be met referentie ‘AW2022-001’ 

en dit vóór 06.05.2022.  
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