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LIA vzw is een organisatie voor jeugdhulp die het verschil wil maken in het leven van kinderen, jongeren, 
jongvolwassenen en gezinnen wanneer zij terecht gekomen zijn in verontrustende, vastgelopen of 
kansarme situaties.  
Samen met onze cliënten gaan we op zoek naar oplossingen. We geven hen ruimte en ondersteunen 
hen om zelf beslissingen te nemen en stappen te zetten. We geloven sterk in de eigen krachten van 
onze cliënten en hun netwerk. Hierbij hebben we steeds aandacht voor de veiligheid en 
ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. 
Door advies en begeleiding willen we bereiken dat onze cliënten geloven in hun eigen kunnen, hun 
taken en problemen op een bekwame manier aanpakken en hun leven verder uitbouwen. 
LIA vzw beschikt over afdelingen in Waasmunster, Lokeren en Beveren.  
 

 
In Dagcentrum Epsilon zijn we op zoek naar een deeltijdse medewerker 80% (m/v/x) 

PEDAGOGISCH VERANTWOORDELIJKE 50% + BEGELEIDER 30% 
in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur  

 

 
Kernopdracht : 
 
De pedagogisch verantwoordelijke schept alle pedagogische voorwaarden zodat de kernprocessen 
kwaliteitsvol worden gerealiseerd. Daarnaast ondersteun en begeleid je ook 1 gezin op een 
multimodale manier binnen een competentievergrotend kader 
 

Plaats in de organisatie 
De functie valt onder de rechtstreekse leiding van de coördinator. 
 
Taakomschrijving:  

 Het procesmatig en inhoudelijk coördineren van enerzijds cliëntbegeleidingen van intake tot 
afsluiten, anderzijds de dagbegeleiding in groep, binnen de visie van LIA vzw en het 
pedagogisch profiel van OVBJ Beaufort. 

 Je beheert alle cliëntgerichte administratie. 

 Het versterken van de professionele ontwikkeling van de contextbegeleiders gericht op een 
kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde hulpverlening aan de hand van coaching 
en supervisie. 

 Het continu opvolgen van recente ontwikkelingen, inclusief wetenschappelijke inzichten, 
binnen de jeugdhulpverlening en de hulpverlening aan gezinnen/kinderen en dit 
implementeren in de organisatie. 

 Mee betekenis geven aan goede zorg/hulpverlening door enerzijds een adviserende rol op te 
nemen vanuit de eigen deskundigheid (proactief) en anderzijds door een signaalfunctie te 
vervullen t.a.v. het beleid (reactief) 

 Beleidsvoorbereidend werk en visieontwikkeling rond inhoudelijke thema’s samen met de 
coördinator. 

 Het uitbouwen en onderhouden van een netwerk met interne en externe partners binnen de 
integrale jeugdhulpverlening in het kader van de permanente kwaliteitszorg van de 
hulpverlening. 
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 Het ondersteunen en begeleiden van één gezin bestaande uit contextbegeleiding, individuele 
begeleiding, schoolbegeleiding en groepsbegeleiding. 

 De pedagogisch verantwoordelijke vervangt de coördinator bij afwezigheid. 
 

 
Gevraagde competenties : 
 

 Je beschikt over een master in de orthopedagogische of psychologische wetenschappen of 
Bachelor in de menswetenschappen met minimaal 5 jaar ervaring én bereid tot het volgen 
van een 4-jarige opleiding. 

 Je werkt vanuit de LIA kernwaarden : engagement, respect, transparantie, eigenheid en 
autonomie, samenwerking en open communicatie. 

 Je hebt kennis van en ervaring met diverse theoretische kaders zoals leertheoretische 
principes en de gedragstherapeutische technieken, de systeemtheorie en het 
oplossingsgericht werken. 

 Je hebt kennis van de integrale jeugdhulp en het bredere hulpverleningslandschap. 

 Je hebt ervaring met het coachen van mensen. 

 Je bent een teamspeler en kan ook zelfstandig werken. 

 Je bent stressbestendig, flexibel en kan moeilijke situaties hanteren (bv. In de leergroep). 

 Je bent creatief in denken en doen. 

 Je hebt zin voor initiatief, gevoel voor humor en een positieve ingesteldheid. 

 Je legt makkelijk contact, bouwt en onderhoudt constructieve formele en informele relaties 
binnen en buiten de organisatie, doorheen de verschillende organisatieniveaus en de 
betrokken disciplines. 

 Bereidheid tot avondwerk (tot 19u) 

 Je beschikt over vlotte ICT vaardigheden (beheer digitaal dossier ecqare) 

 Je beschikt over rijbewijs B en bij voorkeur een eigen wagen. 
 

 
LIA vzw biedt :  
  

 Een contract onbepaalde duur van 80% 

 Indiensttreding vanaf 01/11/2022  

 Verloning volgens de geldende barema’s van PC 319.01 met overname van relevante 
anciënniteit  

 Een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle en professionele hulpverlening  

 Intervisie, individuele coaching en opleiding in een organisatie met doorgroeimogelijkheden 

 Je komt terecht in een ervaren team van zowel jongere als meer ervaren collega’s 

 Flexibel uurrooster, telewerk mogelijk 

 Aantrekkelijke vakantieregeling 

 Zowel woon-werkverkeer via openbaar vervoer, auto als fiets wordt vergoed.  

 Mogelijkheid om in te tekenen op Cyclobility (fietslease) 

 Beroep doen op Benefits@Work 

 Eigentijdse en pas gerenoveerde werkplaats 
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Meer info bij:  
   
Elien Van Extergem 
09/349.13.34 
elien.vanextergem@vzwlia.be 
 
 
Hoe solliciteren?: 
 
Herken jij je in deze vacature, aarzel niet en mail jouw persoonlijke motivatie met CV naar 
sofie.vankerckhove@vzwlia.be. 
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