Melissa Pauwels (35) is contextbegeleider

Melissa Pauwels werkt voor CIG De Stobbe, een vzw die begeleiding en
verblijf voor gezinnen aanbiedt.
‘Sinds januari werk ik in een leefgroep waar gezinnen en tienerouders residentieel
worden begeleid. Wij doen ook ambulante begeleidingen bij gezinnen thuis. Ik had zowel
al leefgroep- als contextbegeleiding gedaan in andere teams, maar telkens miste ik iets.
Het was mijn droom om beide te kunnen combineren, omdat je naar mijn gevoel dan pas
dicht bij de mensen kan staan. Ik wil de mensen kunnen zien achter de dossiers.’
‘Dat ik zelf ook tienermoeder ben geweest, helpt mij in mijn werk. Ik heb vier kinderen
en kreeg mijn oudste dochter al op mijn zeventiende. Toch was werken met
tienermama’s geen bewuste keuze, dat is eerder op mijn pad gekomen. Maar ik voel wel
dat dit echt iets voor mij is. Dat ik uit mijn eigen ervaringen kan putten, is een sterkte. Ik
weet hoe het is om de rol van tiener met die van mama te moeten combineren en wat
de valkuilen zijn. Ik merk dat dat bij mijn cliënten voor vertrouwen zorgt, een soort
1

houvast is.’
‘Dat ik al wat ouder ben, is volgens mij ook een pluspunt in deze job. Mocht ik er vijftien
jaar geleden al aan zijn begonnen, dan zou dat toch op een andere manier zijn geweest.
Ik ben pas op mijn zevenentwintigste gaan studeren en heb heel bewust stilgestaan bij
wat ik nog wilde doen in het leven. Ik ben nu ook al wat matuurder en kan daardoor
bijvoorbeeld al makkelijker dingen loslaten. Dat is een must in deze job, want werken
met mensen kan veel van iemand vergen. Elke hulpverlener gaat weleens naar huis met
het gevoel dat het te veel was. Dan is het belangrijk dat je een manier hebt om daarmee
om te gaan. Je kan niet dag en nacht leven met de problemen van een ander, want dan
kan je op den duur de kracht niet meer tonen die je nodig hebt om iemand te
begeleiden.’
‘Ik ben iemand die in elke situatie vooral de krachten en de kansen ziet. Het is vooral dat
wat ik ook probeer mee te geven aan mijn cliënten. Ik ben ervan overtuigd dat als je iets
echt wil in het leven en je je daar positief voor inzet, je ver kan geraken.’
Wil jij ook graag in de welzijnssector aan de slag? Klik dan hier voor de meest recente
vacatures [1]
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