
 
LENTEKIND CKG VZW zoekt  
 

2 Leefgroepbegeleiders (M/V) – 75% (28.5u) 

 
Functieomschrijving 
Als leefgroepbegeleider sta je in voor het begeleiden en verzorgen van kinderen (0 tem 12 jaar) die 
residentieel verblijven. Dit houdt het volgende in:   

- Je creëert samen met jouw team een pedagogisch klimaat waarin op een efficiënte en 
zorgzame manier kan gewerkt worden aan de opvoedingsproblemen in de gezinnen van de 
opgenomen kinderen. Concreet betekent dit dat je voorziet in een veilig, 
ontwikkelingsstimulerend klimaat, waarin je op een traumasensitieve manier zorg draagt voor 
de fysieke en emotionele veiligheid van de kinderen die residentieel verblijven. Daarnaast 
ondersteun je ook ouders in het opvoedingsgebeuren: zo ben je beschikbaar tijdens bezoeken 
en vorm je een luisterend oor bij het ophalen en afzetten van de kinderen.  

- Je rapporteert jouw bevindingen in het dagboek en neemt deel aan overleg.  
- Je werkt actief mee aan het ondersteuningsplan van elk gezin en van jouw aandachtskinderen 

in het bijzonder.  
- Je zorgt mee voor de praktische werking van de leefgroep en het geheel van de voorziening.  

Gezocht profiel 

- Formele vereisten: 
o Je beschikt minimaal over een basisdiploma in een pedagogische richting 

(Orthopedagogiek, Leefgroepwerking, Jeugd- en Gehandicaptenzorg). 
Of gelijkgesteld door ervaring/competenties. 

o Je werkt in shiften (vroeg, dag, laat), zowel in de week als in weekends.  
o Je beschikt over een rijbewijs en een eigen wagen.  

- Je hebt een goede kennis van en inzicht in: 
o Algemene opvoedingsmethodieken en de algemene ontwikkelingspsychopathologie.  
o Het werken met kinderen van 0 – 12 jaar uit kwetsbare opvoedingssituaties en hun 

ouders.   
o Kennis van traumasensitief werken en positief en verbindend opvoeden, geeft je een 

streepje voor.  
- Attitudes:        

o Je bent, net zoals elke medewerker van CKG Lentekind: open, positief, gedreven en 
deskundig.  

o Je vertrekt vanuit een gezinsgerichte, krachtgerichte en oplossingsgerichte visie.  
o Je hebt een open en transparante manier van communiceren, zowel naar kinderen 

en hun gezin als naar collega’s toe. Je gaat ook moeilijke gesprekken op een 
constructieve manier aan.  

o Je bent flexibel ingesteld.   
o Je kan zelfstandig werken, maar bent ook een geëngageerde teamspeler. 

 
 
 
 
 



Aanbod en voordelen 

- Contract bepaalde duur: 01/09/2022 – 08/01/2023. 
- Indiensttreding vanaf 01/09/2022. 
- Tijdsregeling: 28.5 uren per week. 
- Verloning en arbeidsvoorwaarden volgens P.C. 319.01 met overname van relevante 

anciënniteit. 
- Vergoeding voor woon-werkverkeer (ook indien met fiets). 
- Een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle professionele hulpverlening en 

vernieuwing, gekenmerkt door overleg en teamwerking.  
- VTO-beleid gericht op zowel een gemeenschappelijk als individueel vormingsaanbod. 

Plaats tewerkstelling 
Hoogstraat 13 
2340 Vlimmeren 
 
Solliciteren 

- CV en motivatie t.a.v. Kim Oomen, coördinator residentiële werking.  
- Algemene info over Lentekind: zie ook www.lentekind.be. 
- Uiterste sollicitatiedatum: 31/07/2022. 
- Voorziene data eerste ronde: 08/08/2022 en 09/08/2022. 
- Voorziene data tweede ronde: 11/08/2022 en 16/08/2022. 

 

http://www.lentekind.be/

