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OPBOUWWERK(ST)ER (0,7 VTE)
“WIJK IN ACTIE”

Beschrijving
Wijk in Actie is een participatief project dat in 2016 werd
ontwikkeld met als centrale vraag: hoe kunnen we
solidariteit en samenleven in een volkswijk bevorderen?
Een wijklokaal gelegen in het hart van de Brabantwijk is
een plaats van ontmoeting en experimentatie. Het is
een laagdrempelige ontvangstruimte die open staat voor
iedereen. Een plaats waar mensen hun vreugde, zorgen
en ideeën kunnen delen, om hulp kunnen vragen of
gewoon tot rust kunnen komen.

De kern van dit project bestaat uit buurtbewoners die
het lokaal coördineren en animeren.
Vanaf september 2022 krijgt dit project een meerjarige
subsidie van het Lokaal Gezondheids- en
Welzijnscontract Brabant. Op die manier kan het lokaal
worden versterkt zodat het een sleutelrol kan blijven
spelen in de sociale samenhang van de wijk.

Uw taken
- Samen met vrijwilligers en bewoners activiteiten en projecten ontwikkelen die beantwoorden aan

de behoeften van de buurt
- Outreachend werken om een vertrouwensband te kweken met wijkbewoners en de sociale

cohesie te ondersteunen
- De talenten van mensen identificeren en hen ondersteunen (krachtgericht werken)
- Actief deelnemen aan het netwerk van de buurt
- De ontwikkeling van het vrijwilligersteam ondersteunen

Uw profiel

- Bachelordiploma of aantoonbare ervaring in de sociale sector
- Ervaring met de methodologie van collectief en opbouwwerk
- Kennis van de Brabantwijk of andere soortgelijke wijken
- Kennis van het Brusselse sociale en gezondheidsnetwerk

Uw vaardigheden
- Je hebt empathie en geduld
- Je bent enthousiast en neemt initiatief
- Je legt gemakkelijk contacten en bent in staat om vertrouwensrelaties op te bouwen
- Je kan je aanpassen aan verschillende situaties en contexten



- Je hebt administratieve en schriftelijke vaardigheden
- Je kan zowel autonoom als in een team of een netwerk werken
- Je kan mensen empoweren en enthousiasmeren
- Talenkennis: mondeling en schriftelijk Frans. Andere talen die in de buurt worden gesproken zijn

een pluspunt

Wat wij bieden
- Een afwisselende baan in een enthousiast team en een actief netwerk van verenigingen
- Een deeltijds contract (0,7 VTE) vanaf oktober 2022 tot december 2025 (onder voorbehoud van

verlenging van de subsidies door de GGC na maart 2023)
- CP 330.02 salarisschaal - 1/55-1/61-1/77
- Opleidingen en supervisies
- Vergoeding van vervoerskosten

Solliciteren kan door uw CV en motivatiebrief te sturen naar info(at)ssq-wmw.be met vermelding van
de titel ‘vacature Wijk in Actie’ tot zondag 11 september 2022.
De gesprekken zullen plaatsvinden tussen 14 en 16 september 2022.
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