Pigment vzw werft aan:
Basis- en beleidsmedewerk.st.er
Pigment vzw is een vereniging waar armen het woord nemen in hartje Brussel en ondersteunt
Brusselaars zonder wettig verblijf. We werken aan structurele armoedebestrijding: via participatief
groepswerk met mensen zonder wettig verblijf, in dialoog met de samenleving en het beleid. Dit
gebeurt via een basiswerking (onthaalwerking, activiteiten) en themawerkingen (groepswerk rond
thema’s zoals toegang tot gezondheidszorg, Families zonder wettig verblijf, winteropvang). Samen
stellen we maatschappelijke structuren in vraag door middel van actie en verzet. De basis- en
beleidsmedewerker ondersteunt en stuwt dit proces. De basis- en beleidswerker geeft ook vorming
over armoede en stelt de vereniging voor aan een diverse waaier van diensten, partners,
beleidsverantwoordelijken.

Taak-en functieomschrijving
De medewerkers van Pigment bouwen in duo de basiswerking en themawerking van de vereniging
uit. Dit doen ze samen met verschillende (doelgroep)vrijwilligers, mét en ter ondersteuning van
mensen zonder wettig verblijf. We werken vanuit de 6 criteria die de verenigingen waar armen het
woord nemen hanteren: http://netwerktegenarmoede.be/over-ons/6-criteria
Pigment bouwt haar werking uit in het huis Voyaach, in een zeer nauw samenwerkingsverband met
Samenlevingsopbouw Brussel – project Meeting. Voyaach wil een referentiepunt zijn voor mensen
zonder wettig verblijf in Brussel, samen werken we aan:
-

-

-

Het ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven van en voor mensen zonder wettig verblijf
en brengt deze samen om mee te bouwen aan een superdiverse samenleving die gedeeld
menszijn centraal stelt. Als solidariteitslabo biedt het een fysieke en mentale ruimte om te
experimenteren met nieuwe vormen van solidariteit en als veilige en ondersteunende
omgeving waarbinnen mensen zonder wettig verblijf op basis van hun krachten en talenten
een actieve rol kunnen spelen in de samenleving.
De beeldvorming over migratie en mensen zonder wettig verblijf door in te zetten op
communicatiemiddelen en netwerken, voorstellen voor een positief migratiebeleid creëren,
uitwisselingsmomenten.
De doelstelling om mensen zonder wettig verblijf bewust te maken van hun grondrechten en
verblijfsperspectieven via volledige en correcte informatievoorziening en vorming.
Een wereld waarin iedereen, ongeacht zijn of haar administratieve statuut, alle grondrechten
kan uitoefenen om te kunnen leven met een minimum aan waardigheid. Voyaach maakt
mensen bewust van hun rechten en treedt op wanneer men bestaande rechten niet
automatisch kan uitoefenen. Er wordt over gewaakt dat bestaande rechten worden
behouden, en waar mogelijk uitgebreid. Drempels die de toegang tot instellingen of
grondrechten bemoeilijken of verhinderen worden weggewerkt.

Concreet sta je in voor:

1. Organiseren van open onthaal en basiswerking
- het openhouden van een wekelijks dagonthaal voor mensen zonder wettig verblijf (met
aanbod van een aantal basisvoorzieningen zoals douche, kleren en toegang tot informatica)
- organiseren van activiteiten op vraag van de noden van de bezoekers (zoals bvb
voetbaltrainingen of informaticalessen)
- het zoeken en begeleiden van vrijwilligers voor de onthaalwerking of activiteiten
2. Groepswerk rond thematisch werk
- het uitdenken, opzetten, ondersteunen en begeleiden van groepswerk samen mét mensen
zonder wettig verblijf rond een thema
- verder opvolgen van de Groep Families zonder wettig verblijf (i.s.m een collega van Meeting)
- sensibiliserende opdracht: organiseren van informatiesessies voor mzwv én vormingen voor
groepen geïnteresseerden (scholen, bedrijven, …) rond armoede, de werking van de
vereniging
3. Administratie en overleg
- het schrijven van subsidieverslagen en jaarverslag van de vereniging
- mee nadenken in het samenwerkingsverband over de uitbouw van het huis Voyaach
- het opvolgen van de administratie van de vzw
- de vertegenwoordiging van Pigment (al dan niet samen met de doelgroep) in
overlegstructuren als o.a. het Netwerk Tegen Armoede en Brussels Platform Armoede of
andere structuren

Profiel en belangrijkste selectiecriteria:
- je bent maatschappijkritisch en je wil samen met mensen zonder wettig verblijf werken aan
maatschappelijke structuren en beleid
- je kan met een kritische bril naar de actuele migratiepolitiek kijken
- je hebt inzicht in groepsdynamische processen met een kwetsbaar publiek
- je kan je vinden in de visie van de verenigingen waar armen het woord nemen :
http://netwerktegenarmoede.be/over-ons/visietekst
- je hebt een minimum bachelor diploma (sociaal werk of andere richting in menswetenschappen) of
gelijkwaardig door ervaring
- je hebt bij voorkeur reeds een aantal jaren relevante werkervaring
- je hebt kennis van de leefwereld van mensen met armoede-ervaring en bij voorkeur ook specifiek
van mensen zonder wettig verblijf
- je kan zowel mensen in armoede, partnerorganisaties als beleidsverantwoordelijken
enthousiasmeren
- je kan zelfstandig werken én in teamverband
- je hebt sterke sociale en communicatieve vaardigheden
- je kan goed analyseren en samenvatten
- je hebt zin voor initiatief
- je bent stressbestendig en je hebt een goed probleemoplossend vermogen
- je bent verdraagzaam en gelooft in de kracht van een diverse samenleving
- je hebt de nodige redactionele vaardigheden voor het opstellen van rapporten, dossiers en
beleidsnota’s
- je kan vlot werken met computer en de courante softwareprogramma’s
- je kan plannen en organiseren

- je bent Nederlandstalig (goed spreken, schrijven en begrijpen), met vlotte kennis van het Frans
(goed spreken en begrijpen). Kennis van andere talen is een pluspunt.

Wij bieden:
-

een contract van 80% voor onbepaalde duur
verloning volgens PC 329.01 - B1c
een uitdagende job in een geëngageerd en gedreven team

Plaats tewerkstelling: Pigment is werkzaam in het huis Voyaach (Oppemstraat 54, 1000 Brussel).
Datum indiensttreding: overeen te komen, liefst zo snel mogelijk.
Pigment wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten
worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht,
afkomst of handicap.

Geïnteresseerd?
Solliciteren kan tot en met 15 maart 2019, 12u door het versturen van CV en motivatiebrief naar
maaika@pigmentvzw.be met vermelding van “vacature basis- en beleidsmedewerk.st.er”.
De selectiegesprekken zullen doorgaan op dinsdag 19 maart in de voormiddag.
Neem zeker een kijkje op onze website http://www.pigmentvzw.be/, waar je info kan vinden over
onze werking.
Je kan ook steeds een kijkje komen nemen in onze werking op maandag of donderdagvoormiddag
tijdens ons open onthaal, of bellen/mailen voor vragen: 02/217.68.32.

