
 

 
 
Vzw Lia heeft per 1 januari 2019 een erkenning gekregen voor een nieuwe werkvorm nl. “ 
Kleinschalige Wooneenheden (KWE). De doelgroep bestaat uit jongvolwassenen tussen 16 jaar en 
25 jaar, die, omwille van hun complexe problematiek of problematische leefsituatie, thuisloos zijn 
of dreigen thuisloos te worden. Specifiek zetten we in op die jongeren waarvoor zelfstandig wonen, 
zelf met begeleiding, te moeilijk is en die geen vragende partij zijn om in een residentiële 
voorziening te verblijven.  
Deze werkvorm zal uitgebouwd worden in samenwerking met MFC De Hagewinde en Hof Ter 
Welle.  
 
Begeleiding wordt voorzien op 2 locaties nl. Beveren (4 jongeren) en Lokeren (4 jongeren KWE die 
samen wonen met 3 jongeren binnen de Kamertraining vanuit MFC De Hagewinde).  
Voor beide locaties zijn we op zoek naar enthousiaste begeleiders die samen met een aantal 
begeleiders vanuit de kamertraining Hagewinde, deze jongeren willen begeleiden.  

 
We zijn concreet op zoek naar 3 begeleiders in een contract van 19u, 28.5u en 26.5u.  

 
 

1. Kernopdracht van de functie 
De begeleider staat in voor de integrale begeleiding van 8 jongeren en hun context (pro rata de 
jobtime) en biedt hulp gericht op het creëren en/of behouden van een stabiele leefomgeving van 
de jongere (groepswonen) en een eigen plek in de samenleving.  

 
2. Plaats in de organisatie 
De functie valt onder de rechtstreekse leiding van de pedagogisch coördinator KWE van vzw LIA. 

 
3. Taakomschrijving 

Op individueel vlak :  

 De hulpvraag te pakken krijgen, in overleg met de jongere doelen SMART formuleren 
en zoeken naar middelen    en methodieken. 

 Schrijven, uitvoeren, evalueren, bijsturen van een 
ondersteuningsplan/evolutieverslagen en deze, indien nodig, rapporteren aan 
plaatsende instantie. 

 Activeren en vergroten van protectieve factoren door samen met de jongere en zijn 
context een toekomstperspectief uit te werken, een duurzaam ondersteunend 
netwerk uit te bouwen, door het stimuleren/realiseren van een zinvolle dagbesteding, 
een stabiele woonplek te realiseren en budgetbegeleiding te voorzien.  

 probleemoplossingsvaardigheden en gezonde coping strategieën activeren, aanleren 
en stimuleren; 

 probleeminzicht en motivatie tot verandering versterken en inzetten; 

 geloof in verandering bijbrengen en hun eigen invloed daarop te versterken; 

 Waar nodig, meer gespecialiseerde hulp te installeren; 

 In de begeleiding optimaal samenwerken met externe diensten. 
Op groepsvlak :  

 creëren van een veilig, ontwikkelingsbevorderend en competentievergrotend 
leefklimaat.  



 

 Maximale cliëntparticipatie stimuleren waarbij de jongeren het samenwonen en 
samenleven zoveel mogelijk zelf invullen, afhankelijk van hun eigen individueel  
traject: welke afspraken vinden zij belangrijk, welke ondersteuning hebben zij daarbij 
nodig, in welke mate willen zij er zijn voor de andere jongeren, in welke mate 
verwachten zij steun/ondersteuning van elkaar… 

 Jongeren aanleren en stimuleren in het geven en krijgen van feedback aan elkaar over 
het samenleven. 

 Organiseren en begeleiden van groepsactiviteiten en proactieve/herstelgerichte 
cirkel gesprekken.  

 Deelname aan avondmomenten : samen koken, huishoudelijke taken begeleiden… 

 Opvolgen en uitvoeren van de individuele begeleidingsprocessen. 
Samenwerking in teamverband 

 Afspraken i.v.m. aanpak en werkverdeling naleven. 

 De voorziene communicatiemiddelen hanteren om info door te geven. 

 Voorbereiden en bijwonen van overlegmomenten. 

 Feedback aan elkaar geven via o.a. intervisie en actief luisteren. 

 Continuïteit van de begeleiding bij afwezigheid begeleider waarborgen. 

 Indien nodig, permanentie mee opnemen.  

 De vrijwilligerswerking mee uitbouwen en ondersteunen. 

 Bijdrage leveren aan de goede werking van de dienst op alle terreinen 
                      (praktisch, administratief, budgettair, …). 
 

4. Competentieprofiel 
4.1. Generieke competenties 

 Flexibiliteit en stressbestendig 

 Samenwerken in een team 

 Contactvaardig 

 Engagement 

 Lerende ingesteldheid 
 

4.2. Functie specifieke competenties  
4.2.1. Kennis gebonden competenties 

 Competentiemodel 

 Noties hebben van de  sociale leertheorie, groepsdynamiek en 
ontwikkelingspsychologie van adolescenten 

 Expertise hebben in het uitbouwen en ondersteunen van netwerken voor de jongere 

 Interculturele hulpverlening 

 Integrale Jeugdhulpverlening en decreet rechtspositie van de minderjarige 
4.2.2 Gedrag gebonden competenties 

 Probleemanalyse en conflictoplossing 

 zelf model kunnen staan in het aanpakken van problemen en stressoren; 

 Clientgericht zijn : affiniteit hebben met de meest kwetsbare jongvolwassenen in onze 
samenleving 

 Zelfinzicht, constructief feedback kunnen geven en ontvangen 

 Initiatief vertonen, zelfstandig kunnen denken/werken 
 

5. Wenselijke vereisten 

 Minimaal professionele bachelor sociaal-agogisch werk of academische 
                        bachelor psychologie of pedagogische wetenschappen of gegradueerde in de  
                       orthopedagogie of bachelor in de criminologische wetenschappen. 



 

 Ervaring hebben in het werken met jongvolwassenen (minstens 2 jaar). 

 Ervaring hebben met groepswerk.  

 Indien gewenst, bereid zijn bijscholing te volgen. 

 Bereid zijn tot avond- en weekendwerk.  

 Bereid zijn om indien nodig, in beide locaties te werken. 

 Beschikken over een rijbewijs B. 

 Bij voorkeur beschikken over eigen vervoer. 

 Startdatum contract : 15/02/19 
 

6. Verloningsprofiel 

 Barema B1C 
 

7. Individuele begeleidingsmix 

 Inwerken door coördinator 

 Jaarlijks functioneringsgesprek met coördinator. 

 Feedback van je team. 

 Mogelijkheid tot bijscholing. 

 Coaching op regelmatige basis door de coördinator. 
 

8. Sollicitatie procedure  
Voor meer informatie rond deze vacature kan u zich richten naar Dominique Magerman op 
het volgend telefoonnummer 052/75 22 03 of 0490/11 92 21.  Het pedagogisch profiel van 
kleinschalige wooneenheden kan op vraag bekomen worden.  
Bent u geïnteresseerd in deze vacature, stuur je sollicitatiebrief en je CV voor 25 januari 2019 
via mail naar kristel.lamonte@vzwlia.be.  
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