
  

 

Organisatie:  

CKG Lentekind vzw  
 
 
Functie:  
 
Gezinsbegeleider (M/V/X) voor onze afdeling te Vlimmeren - 75% 
 
 
Omschrijving:  
CKG Lentekind is een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning in Vlimmeren. Ons 

mobiel team biedt zowel opvoedingsondersteuning aan huis als training (positief en verbindend 

opvoeden) aan.  

Ons centrum heeft een preventieve en perspectiefzoekende opdracht rond opvoeding en is 

gesubsidieerd en erkend door het Agentschap Opgroeien. 

Wij richten ons op gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar in het arrondissement 

Turnhout, in al hun diversiteit, waar zich een hulpvraag stelt omdat de opvoeding dreigt vast te 

lopen of vastloopt. 

  
Vereisten:  

o Formele vereisten: 
o Je beschikt minimaal over een basisdiploma orthopedagogie, maatschappelijk werk, 

toegepaste psychologie dat je de nodige handvaten geeft om gezinnen te begeleiden. 
Of gelijkgesteld door ervaring/competenties. 

o Je hebt specifiek interesse en kennis van het begeleiden van de ouders met zeer jonge 
kinderen (-9ma/3jaar) 

o Bijkomende ervaring of opleiding rond het begeleiden van gezinnen met kinderen van 
0-12 jaar door middel van Triple P of oplossingsgericht werken zal zeker onze aandacht 
trekken.  

o Je kan je met eigen vervoer verplaatsen naar gezinnen in – hoofdzakelijk - de 
eerstelijnszones Kempenland en Middenkempen. Indien je deze ruime regio woont, is 
dit ook zeker een pluspunt. 

o Je bent twee avonden per week beschikbaar om afspraken te maken met gezinnen.  
o Je hebt een goede kennis van en inzicht in: 

o de belangrijkste pedagogische en psychologische principes mbt het (jonge) kind 
o hulpverleningskaders en hulpverleningsinzichten die van belang zijn voor het werken 

in/met gezinnen (werken in/met de context, inzicht in systemen, 
communicatiepatronen, meervoudige partijdigheid, ….)  

o hulpverlenings- en gespreksmethodieken  



  

o de sociale kaart en procedures  
o beroepsgeheim, rechtspositie van de minderjarigen in de jeugdhulp, rechten van 

ouders, privacyrechten, enzovoort. 
 

o Attitudes:        
o je bent sociaal ingesteld en beschikt over goede communicatieve vaardigheden (zowel 

mondeling als schriftelijk) 
o je bent probleemoplossend, verantwoordelijk en beschikt over goede organisatorische 

vaardigheden en een planmatige aanpak,  
o je bent een dynamische, creatieve en initiatiefrijke persoonlijkheid die zelfstandig kan 

werken en je eigen agenda kan beheren.  
o je bent een geëngageerde teamspeler en beschikt over een sterk relativerend 

vermogen 
o je onderschrijft actief volgende waarden: open – gedreven – deskundig – positief 
o je wil jouw eigen taken en zo ook de werking van Lentekind continu mee gaan 

verbeteren 
 
Aanbod en voordelen:  

o Contract onbepaalde duur 

o Tijdsregeling: deeltijds - 28.5 uren per week, verspreid over 4 of 5 dagen. 

o Verloning en arbeidsvoorwaarden volgens P.C. 319.01 met overname van relevante 

anciënniteit.  

o Maaltijdcheques. 

o Een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle professionele hulpverlening en 

vernieuwing, gekenmerkt door overleg en teamwerking.  

o VTO-beleid gericht op zowel een gemeenschappelijk als individueel vormingsaanbod. 

o Indiensttreding: zo snel mogelijk 

o Structureel telewerk met vergoeding. 

o Flexibele uren 

 
Plaats tewerkstelling:  

CKG Lentekind  

Hoogstraat 13 

2340 Vlimmeren 

In deze Coronatijden wordt er afhankelijk van de richtlijnen vanuit de overheid ook van thuis uit 

gewerkt. 
 
 
 
 
  



  

Sollicitatieprocedure:  
o CV en motivatie t.a.v. coördinator Ellen Wijgerde e.wijgerde@lentekind.be;   
o Voor meer details m.b.t. de functie-inhoud kan je bij Ellen Wijgerde terecht.  
o Algemene info over Lentekind: zie ook www.lentekind.be. 
o Uiterste sollicitatiedatum: 10/07/2022. 

mailto:e.wijgerde@lentekind.be
http://www.lentekind.be/

