
Huisman/-vrouw in een voorziening Bijzondere Jeugdzorg (BJB). 

’t Pasrel vzw 
Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum binnen Opgroeien 
 

’t Pasrel wil voor jongeren en hun gezinnen hun moeilijke situatie mee uitklaren en een advies 
formuleren voor hun verdere traject samen. We begeleiden in Schaarbeek jongeren tussen 3 
en 18 jaar, zowel ambulant als residentieel. ’t Pasrel werkt vanuit een systemische en 
holistische visie op jongeren en hun gezinnen. OOOC ’t Pasrel focust op een aangenaam 
verblijf en zorg op maat. We willen dat kinderen/jongeren zich erkend voelen als individu. We 
trachten gedurende de korte tijd dat ze in de organisatie verblijven een thuisgevoel te creëren, 
een plek waar ze tot rust kunnen komen. Samen staan we garant voor een tijdelijke 
kwaliteitsvolle opvang van kinderen/jongeren die zich in een moeilijke thuissituatie bevinden. 
Heb je goesting om mee verantwoordelijkheid te nemen in de opvang van deze 
kinderen/jongeren?  

Wij zoeken een huisvader of moeder voor onze werking in Schaarbeek.  
 
’t Pasrel Schaarbeek combineert haar reguliere OOOC-opdracht met 5 plaatsen voor 
crisisbegeleiding. Kinderen en jongeren in acute crisis kunnen bij ons terecht voor een 
begeleiding van 28 dagen met als doel de crisissituatie te deblokkeren, zodat de gezinnen 
verder kunnen. 
 
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, 
origine of seksuele oriëntatie. ’t Pasrel wil graag dat het personeel een afspiegeling is van onze 
maatschappij. 
 
 

JOUW UITDAGING?  

Als huisman/-vrouw in ’t Pasrel ben je verantwoordelijk voor het kloppend hart van de 
organisatie, de keuken. Je werkt nauw samen met de poets. Samen zorgen jullie ervoor dat 
het huis proper blijft. 

Je neemt dagdagelijkse huishoudelijke taken voor je rekening. Je bereidt warme maaltijden, 
houdt hierbij rekening met de culturele verschillen van de kinderen/jongeren en volgt de richtlijnen 
van het FAVV. Je doet boodschappen, voorziet de kinderen/jongeren van propere kledij, 
beheert het huishoudbudget en registreert de uitgaven hiervan.  

In een crisisunit veranderen zaken wel eens “last minute”, je flexibel opstellen bij de 
planning van je dagdagelijkse taken is noodzakelijk. Hierbij kan je ingeschakeld worden voor 
het vervoer van kinderen/jongeren naar en van school,  krijg je de mogelijkheid tot het 
begeleiden van animatieactiviteiten. 



 

PROFIEL 

• Je bent sociaal aangelegd en je bent goed in contact met kinderen/jongeren 
• Je vindt zorg en netheid belangrijk 
• Je kan zowel in team als individueel werken 
• Je sterkte zit in je flexibiliteit en je warme omgang met mensen tijdens het dagelijkse 

werk, in het zelfstandig uitvoeren en opvolgen van de specifieke huishoudelijke 
taken. Je ziet het werk en durft initiatief nemen. 

• Je kan respect tonen voor de privacy van onze jongere.  
• Kennis van elementaire regels qua hygiëne en gezonde voeding  
• Geen specifieke diplomavereisten 
• Rijbewijs B 
• Bewijs van goed gedrag en zeden 
• Attest medische geschiktheid 
• Nederlands: goed. Frans: basis. Meertaligheid is een meerwaarde.  

 

AANBOD 

• Je jobtime betreft 80%. 

• Een afwisselende job waarin je huishoudelijke en organisatorische taken kan 
afwisselen met contacten met de jongeren 

• Vorming en bijscholing 
• Een jong team dat collegialiteit en wederzijdse ondersteuning heel belangrijk vindt. 
• De job vraagt flexibiliteit, maar geeft je ook ruimte om de planning  van jouw taken 

zelf te bepalen 
• Een contract van onbepaalde duur 
• Loon volgens barema L3 (met diploma) of L4  (zonder diploma) van het Paritair Comite 

319.01 
• Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 

 

 

Sollicitatieprocedure 
• Laat ons weten of u in de job geïnteresseerd bent via een e-mail met CV en 

motivatie naar sollicitatie@tpasrel.be met vermelding Huisman/vrouw 



Schaarbeek. We doen een permanente evaluatie van de binnenkomende 
kandidaten dus solliciteer zeker eerder dan de deadline! 

• Op basis van CV en motivatie nodigen we je uit voor een gesprek.  

• Als het gesprek positief verloopt, krijg je een schriftelijke opdracht waar je op basis 
van een budget een gezond weekmenu zal moeten samenstellen voor 5 jongeren 
met verschillende eetgewoontes (halal, vegetarisch, lactose-intolerantie) 

• Als laatste stap kom je je kookkunsten in de praktijk tonen in onze keuken 
 

Bijkomende informatie 
• Neem contact op met Els Schelfhout op het nummer 02 215 51 77 of een mailtje naar 

els.schelfhout@tpasrel.be  

• Kijk gerust op onze website www.tpasrel.be of onze facebook OOOC 't Pasrel | Facebook 
 


