
 

 

 

Ruyskensveld vzw  l  Wassenhovestraat 1, 9620 Zottegem  l  T. 053 78 44 82 

info@ruyskensveld.be  l  www.ruyskensveld.be 

Ruyskensveld vzw is een fusie van 3 organisaties voor bijzondere jeugdzorg: ter Muren, Jeugdzorg De Brug en  

Home Sint-Elisabeth. Verspreid over 5 campussen in Zwalm, Ronse, Erembodegem, Geraardsbergen, Maarkedal. 

 

 
 
 

 
 
 

 
RUYSKENSVELD VZW – ORGANISATIE VOOR BIJZONDERE JEUGDZORG ZOEKT 

 
Begeleid(st)er leefgroep Beren 

Campus : Maarkedal –  verticale leefgroep  (van 3 tot 12 jaar) 
Contract 100%  - vervanging ziekte 

Volcontinu uurrooster  
 

 

 

Onze missie 

 
Als organisatie voor bijzondere jeugdzorg biedt Ruyskensveld vzw zorg op maat aan gezinnen, kinderen, 
jongeren, hun omgeving en dit op verschillende levensdomeinen. We staan voor een heel divers, sterk 
ondersteunend en vernieuwend aanbod, wat een continuüm van zorg mogelijk maakt.  
  
We zetten in op de kracht van mensen en zoeken samen hoe we verandering mogelijk kunnen maken. 
Een open dialoog, verbondenheid met de mensen met wie we werken, respect voor ieders eigenheid en 
maximale inspraak en participatie van alle betrokkenen staan centraal in onze werking. 
  
De christelijk-filosofische traditie van onze organisatie werkt hierbij steeds als inspiratie en toetssteen.  

 
Wie zijn wij ? 

 
Als erkende organisatie voor bijzondere jeugdzorg begeleiden we 293 hulpverleningstrajecten.  
We bieden residentiële, ambulante en mobiele zorg op maat aan gezinnen, kinderen, jongeren en hun 
context. Om dit te kunnen realiseren kunnen we rekenen op  220 gemotiveerde en betrokken 
medewerkers. Onze vijf campussen zijn verspreid in Zuid-Oost-Vlaanderen (Erembodegem – Ronse – 
Maarkedal – Zwalm en Geraardsbergen).  
 

Onze waarden  

 

Ruyskensveld  staat voor Krachtgericht, Openheid, Verbondenheid, Empathie en Respect. 
 
  



 

Zo ziet de job er uit 

 

 Hij/zij staat in voor de dagdagelijkse begeleiding van de jongeren, zowel in de leefgroep als 
individueel.  

 Hij/zij is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen zoals geformuleerd in het 
individueel handelingsplan. 

 Hij/zij maakt deel uit van het  team van begeleiders, geleid door de hoofdbegeleidster.  

 Hij/zij krijgt ten aanzien van  bepaalde jongeren enkele specifieke taken als individuele begeleider 
toegewezen. 

 

 

Naar wie kijken we uit? 

 Je bent in het bezit van een agogisch diploma. 
 Je hebt mogelijks ervaring in de jeugdzorg, via werk/stage.  

 Je kan je vinden in onze visie als organisatie, en in de doelstellingen van de betrokken werking. 
 Je hebt heel wat sociale vaardigheden in het werken met kinderen en jongeren ontwikkeld. 
 Je kan heel zelfstandig werken, maar bent ook een teamspeler. 
 Je houdt het hoofd koel in crisissituaties. 
 Je voelt je verbonden.  

 Je beschikt over een recent uittreksel uit het strafregister.  

 

 

Dit krijg je in ruil  

 

 Een uitdagende job in een zorgende en groeiende organisatie waar teamwerking centraal staat. 

 Een unieke kans op het verder uitbouwen van ervaring en competentie. 

 Verloning volgens barema  PC 319.01.   

 Relevante anciënniteit kan overgenomen worden. 

 Vergoeding woon-werkverkeer, tussenkomst vervoer dienstopdrachten, fietsvergoeding, 

hospitalisatieverzekering, personeelsvoordelen,…. 

 

Interesse? 

 

Stuur je motivatiebrief en CV,  enkel via mail,  naar Veronique  Ponnet, coördinator – 

veronique.ponnet@ruyskensveld.be  Indiensttreding zo snel mogelijk.  
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