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Het MFC levenslust heeft als missie het aanbieden van 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). 

 

Wij zoeken  

 Leefgroepbegeleider Behandelend Werken 

 

Situering: De residentiële werkingen Behandelend Werken verwelkomen jongeren tussen 10 en 18 

jaar die psychisch lijden en daardoor moeilijkheden ervaren in de sociale band binnen verschillende 

contexten. Als begeleider werk je samen met mensen die uiteenlopende vormingen genoten hebben, 

maar de gemeenschappelijke interesse delen om voor elke bewoner een afgestemde wijze van 

begeleiden op maat uit te vinden. 

 

Functie: Binnen het dagdagelijkse kader van een leefgroep sta je in voor de begeleiding van jongeren. 

Je stimuleert hierbij hun positieve eigenschappen en slaagt erin om op verschillende manieren in 

relatie te treden, afhankelijk van de specifieke noden van elk kind. Als gedreven begeleider functioneer 

je als partner in hun zoektocht naar de expressie van wat hen het meest eigen is. Dit kan bijvoorbeeld 

door het organiseren van een atelier of groepsactiviteiten op basis van een eigen passie (verf, klei, 

gitaren, keyboards, hout, fietsen, moestuin, dieren, expressie, enz.). Daarnaast onderhoud je 

contacten met de bredere context van een jongere, en sta je in voor de administratieve taken 

verbonden aan de leefgroepwerking. 

 

Profiel: Je bent bachelor/master in een menswetenschappelijke richting – of gelijkgesteld in ervaring 

– maar bovenal veel goesting om op een creatieve manier aan de slag te gaan met jongeren in soms 

onvoorspelbare omstandigheden.  Je toont je nieuwsgierig om te ontdekken hoe jongeren omgaan 

met de moeilijkheden die ze ervaren. Je bent gemotiveerd om op een constructieve wijze bij te dragen 

aan dit ‘work in progress’. Enige kennis van de institutionele psychotherapie/pedagogie (praktijk-met-

meerderen, 3e punt,…), de SEO en traumasensitief werken strekt tot aanbeveling.  

 

Aanbod:  

- Contract onbepaalde duur – 0,80VTE – voltijdse tewerkstelling is bespreekbaar 

- Verloning PC 319.01 – volgens barema – maximaal B1c 

- Vakantiegeld 

- Eindejaarspremie 
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- Tussenkomst in woon/werkverkeer 

- Na 6 maanden aansluiting bij voordelenplatform You-P ( Benefits@work en Extra Plus) 

- Wettelijk verlofstelsel + extra verlofdagen op basis van leeftijd.  

- Een veelzijdige job in een dynamische, creatieve en stimulerende werkomgeving 

- Individuele groeimogelijkheden op basis van interesse 

- Professionele ondersteuning (individuele coaching, uitgebreid vormingsaanbod, nazorg)  

- De mogelijkheid uw hobby als aanstekelijke factor in cultuur te brengen binnen de organisatie 

- Groene plaats van tewerkstelling in het mooie Pajottenland 

 

Interesse: Meer informatie? Contacteer het conceptteam Behandelend Werken: Ben Verzele, 

beleidsmedewerker (ben.verzele@levenslustvzw.be) of coördinator Kelly Verlé 

(kelly.verle@levenslustvzw.be) . 

 

Procedure: Solliciteren doe je door CV en motivatiebrief te mailen naar solliciteren@levenslustvzw.be 

vóór 19 juni 2022. 

De selectieprocedure start bij een eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief, gevolgd door een 

verkennend gesprek met de coördinator Personeel&Organisatie en de beleidsmedewerker. Bij een 

positieve beoordeling wordt je doorverwezen naar de unitverantwoordelijke en psychologe van de 

deelwerking ‘Behandelend Werken’ voor een laatste en beslissend gesprek.  
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