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Vacature ondersteuner
In het Netwerk tegen Armoede werken 59 verenigingen, waar mensen in armoede het
woord nemen, in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en
sociale uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven
centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord. Deze verenigingen kunnen voor
ondersteuning van hun werking beroep doen op het team van het Netwerk tegen Armoede.
Ook de onderlinge uitwisseling van ervaringen, visies, succesverhalen en leerprocessen
tussen de verenigingen is een belangrijke opdracht voor het Netwerk. Op basis van de
ervaringen en de meningen van de mensen maken de verenigingen en het Netwerk dossiers
op en stappen daarmee naar de overheid, de betrokken diensten, het brede middenveld,
het bedrijfsleven en de publieke opinie. Ook op juridisch vlak ondernemen wij acties. Tot
slot werkt het Netwerk tegen Armoede ook aan de verbetering van de beeldvorming rond
mensen in armoede en het wegwerken van vooroordelen. Dit alles met het oog op
armoedebestrijding.
Het Netwerk tegen Armoede is op zoek naar een ondersteuner.
Taken
Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van een aantal regio’s binnen Vlaanderen
(Limburg, de Kempen, …) met het oog op:
- het individueel ondersteunen en coachen van de verenigingen waar armen het
woord nemen (tot stand brengen van een participatief beleidsdossier, werking
volgens de 6 criteria, …)
- de opvolging en ondersteuning van het regio-overleg en gezamenlijke projecten
van de verenigingen waar armen het woord nemen

Je neemt tevens een rol op binnen de ondersteuningsploeg van het Netwerk tegen
Armoede: het opzetten van interne vorming, intervisie, … voor verenigingen waar armen
het woord nemen.
Tot slot draag je ook bij aan het inbrengen van ervaringen, standpunten, … in de interne
databank van het Netwerk tegen Armoede.

Profiel
Volgende zaken worden verwacht van kandidaten voor deze functie:
 Enkele jaren professionele ervaring in het ondersteunen van groepen.
 Inzicht in het specifieke terrein van armoede en sociale uitsluiting, in de sector
armoedebestrijding
 Grondige kennis van, bij voorkeur ervaring in het werken in/met verenigingen waar
armen het woord nemen
 Goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden
 Zowel zelfstandig als in team kunnen werken
 Een collegiale, kritische houding met zin voor initiatief
 Zich vlot kunnen verplaatsen binnen Vlaanderen en Brussel; openstaan voor
sporadisch onregelmatige werktijden
Aanbod
 een voltijds contract van bepaalde duur (1,5 jaar), met optie op verlenging
 concurrentieel loon binnen de socioculturele sector (paritair comité 329)
 inzet in een boeiende werkomgeving met een gedreven collegiale equipe
 inzet voor een belangrijke maatschappelijke uitdaging
 vlot bereikbaar kantoor, vlakbij Brussel-Noord
 indiensttreding: zo snel mogelijk
Procedure
Kandidaturen moeten ten laatste op zondag 20 augustus bezorgd worden aan Frederic
Vanhauwaert (frederic.vanhauwaert@netwerktegenarmoede.be). Een motivatiebrief dient
vergezeld te zijn van een CV waaruit jouw opleiding(en), je ervaring en je professionele
loopbaan duidelijk wordt.
Gesprekken worden eind augustus gepland.
Bijkomende informatie nodig? Daarvoor kan je terecht Frederic Vanhauwaert, tel
02/204.06.55, mail frederic.vanhauwaert@netwerktegenarmoede.be.

