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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 te Lokeren zijn we op zoek naar 

GROEPSBEGELEID(ST)ER – 80% 
in een vervangingsovereenkomst 

 

 
Kernopdracht : 
Je staat in voor de groeps- en organisatorische aspecten van de Dagbegeleiding in Groep van 10 
kinderen. 
 

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

 Groepsbegeleiding:  
o Je bouwt mee aan een ontwikkelingsbevorderend en competentievergrotend 

leefklimaat 
o Je bent positief betrokken zijn op de kinderen/jongeren en versterkt positief gedrag 
o Je houdt toezicht en stuurt ongewenst gedrag bij  
o Je stimuleert de kinderen/jongeren om zelfstandig problemen aan te pakken 

 Je ondersteunt de praktische werking van het dagcentrum op een creatieve en verantwoorde 
wijze 

 Je staat in voor het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van taken gelinkt aan het 
fasemodel. (ontwikkelingsgerichte methodiek om gedrag aan te leren)  

 Je organiseert wekelijks activiteiten voor de kinderen/jongeren en laat hen kennismaken met 
vrijetijdsbesteding 

 Je werkt 2-3 avonden per week tot 19u (in verhouding met jobtijd 60-80%) en op 
woensdagnamiddag. 

 Je neemt deel aan de praktisch-organisatorische vergadering. 
 

Gevraagde competenties : 
 

 Je werkt vanuit de LIA kernwaarden : engagement, respect, transparantie, eigenheid en 
autonomie, samenwerking en open communicatie. 
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 Bachelor of Graduaat (-student) in een menswetenschappelijke richting  

 Je hebt kennis  
o omtrent leertheoretische principes en het opvoedingsmodel van Patterson 
o omtrent ontwikkelingspsychologie 
o omtrent competentievergrotend werken 
o omtrent bijzondere jeugdbijstand 

 Je bent empathisch, geduldig en oprecht 

 Je bent creatief in denken en doen 

 Je bezit gevoel voor humor en een positieve ingesteldheid 

 Je neemt initiatief  

 Je houdt van plannen en organiseren 

 Je bent een teamspeler 

 Je beschikt over een rijbewijs B. 
 

 
LIA vzw biedt :  
  

 Een arbeidsovereenkomst van 80% (vervangingscontract tot minstens eind 2022) 

 Voorkeur voor onmiddellijke indiensttreding 

 Verloning volgens de barema’s van PC 319.01 

 Een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle en professionele hulpverlening aan 
kwetsbare cliënten.   

 Individuele coaching op de werkvloer door de coördinator. 

 Een pas gerenoveerde, frisse, moderne werkplek te Lokeren.  
 

 
Meer info bij:  
   
Elien Van Extergem of Anne Matthijs 
09/349.13.34 
elien.vanextergem@vzwlia.be 
anne.matthijs@vzwlia.be  
 
Hoe solliciteren?: 
 
Herken jij je in deze vacature, aarzel niet en mail jouw persoonlijke motivatie naar 
elien.vanextergem@vzwlia.be en sofie.vankerckhove@vzwlia.be 
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