Vacature
Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting (m/v/x)
voor Welzijnszorg en Welzijnsschakels
Welzijnszorg vzw is een sociaal-culturele beweging die zich samen met vrijwilligers, sociale organisaties en mensen in
armoede inzet voor een meer solidaire samenleving zonder armoede.
Welzijnszorg komt op voor een samenleving waarin sociale rechtvaardigheid, solidariteit en barmhartigheid op een breed
draagvlak kunnen steunen.
Welzijnszorg baseert haar programma op christelijke waarden en staat open voor mensen met een andere geloofs- of
levensovertuiging.

Welzijnsschakels vzw is een sociaal-culturele vereniging. Mensen met en zonder armoede-ervaring komen in eigen
omgeving op tegen armoede en sociale uitsluiting en verenigen zich daartoe in een lokale groep. De vereniging heeft een
ruim en divers bereik : mensen in armoede, vluchtelingen en mensen met een migratiegeschiedenis die armoede ervaren
en uitgesloten worden. We vertrekken vanuit solidariteit en openheid voor ieders sociale, culturele of
levensbeschouwelijke achtergrond.
Momenteel zijn 170 groepen actief in Vlaanderen. Iedere lokale groep organiseert activiteiten die inspelen op lokale noden
en kansen: van huisbezoeken, over het organiseren van gespreksgroepen, vormingen en dialoogmomenten tot het
bevorderen van participatie aan culturele en vrijetijdsactiviteiten, …
Welzijnsschakels werkt met een team van professionals overwegend actief vanuit de regionale secretariaten.

Aanwerving van ‘ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’
Binnenkort werven beide vzw’s samen een voltijds Ervaringsdeskundige aan om vooral het educatieve werk van de vzw’s te
ondersteunen.

Profiel:
We zijn specifiek op zoek naar mensen die ervaring hebben met armoede en/of sociale uitsluiting. Daarenboven is de kijk
waarmee ze in het leven staan belangrijk. Kandidaten moeten op een niet veroordelende manier naar anderen kunnen
kijken en handelen. Zij gaan met hun eigen levenservaring aan de slag.
 Je hebt interesse in educatief werk: geven van vorming, ondersteunen van andere ervaringsdeskundigen,
begeleiden van groepen. Ervaring hierin is een pluspunt.
 Je bent bereid om indien nodig bepaalde competenties of vaardigheden te ontwikkelen via vorming.
 Je bent bereid occasioneel avondwerk en weekendwerk te presteren.
 Je standplaats is Brussel, maar je kunt je vlot verplaatsen over heel Vlaanderen en Brussel.

Taakomschrijving:
Je ondersteunt de regionale teams van Welzijnszorg en Welzijnsschakels: je geeft mee vorm aan intervisie voor
ervaringsdeskundigen die op die regionaal mee verantwoordelijk zijn voor vorming. Je bent samen met de nationale teams
mee ‘hulplijn’ voor de regio’s. Je ondersteunt bovenlokale projecten en netwerken en je volgt de afspraken rond
kennisdeling op.
Je ontwikkelt mee vorming en geeft inhoud aan een vormingstrajecten, in tandem met de stafmedewerker educatie. Deze
tandem geeft ook vorming en begeleidt groepen professionelen uit organisaties uit het middenveld in vormingstrajecten
om tot een beter aanbod/dienstverlening te komen. Een aanbod dat optimaal en binnen haalbare contouren rekening
houdt met mensen in armoede.
Je hebt mee de verantwoordelijkheid in het detecteren van thema’s voor zinvolle besprekingen in de reflectiegroep van
Welzijnszorg: een groep van mensen met armoede ervaring die een aantal keer per jaar samenkomt om interessante
thema’s te bespreken. De ervaringsdeskundige maakt samen met de stafmedewerker educatie het agenda op en leidt de
vergaderingen, volgens de afspraken die voor de Reflectiegroep gelden en met de leden werden vastgelegd.
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Je maakt volwaardig deel uit van de nationale teams van Welzijnszorg en Welzijnsschakels. Van daaruit kunnen extra taken
in je takenpakket komen.
Wij bieden:
 Een voltijdse overeenkomst
 Verloning concurrentieel binnen de socio-culturele sector, PC 329, barema B1c (relevante anciënniteit wordt
verrekend)
 Verzekering gezondheidszorgen en invaliditeitsrente.
 Gsm abonnement voor werkopdrachten
 Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en fietsvergoeding. Standplaats is Brussel.
 Mogelijkheid tot gebruik van cambio voor werkverplaatsingen

Procedure:
 We verwachten jouw sollicitatie via mail ten laatste op 23/03/2017 t.a.v. vacature@welzijnszorg.be. Op basis van
je gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae maken we een eerste selectie.
We verwachten dat je een gemotiveerde brief schrijft met daarin minstens ook jouw visie op ‘armoede’ en
jouw visie op het inzetten van ervaringsdeskundigen in een organisatie. Met andere woorden: wat is voor jou
armoede en waarom vind je het belangrijk dat ervaringsdeskundigen ingezet worden.


Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op 19/04 vanaf 10u in
Brussel, Huidevettersstraat 126A. Zij worden hiervan telefonisch verwittigd.
Voor meer informatie over de vacature kan je terecht bij Nele De Wachter nele.dewachter@welzijnszorg.be
02/548 26 88
Wij maken werk van een diversiteitbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...).

Huidevettersstraat 165 | 1000 Brussel | 02 502 55 75 | info@welzijnszorg.be

