Vacature groeps-en brugwerker bij armoedevereniging De Lage Drempel
De Lage Drempel vzw is een armoedevereniging en welzijnsschakel uit Mechelen, die sterk inzet op
maatschappelijke participatie en (financiële en psycho-sociale) zelfredzaamheid. We werken rond
diverse thema’s samen met mensen in armoede ( mobiliteit, cultuur en vrijetijd, huisvesting, …) en
bieden verder onthaal, vrijetijdsactiviteiten en uitstappen aan . We werken hiervoor met een 50-tal
sterke vrijwilligers. We bereiken een divers cliënteel van alleenstaande personen én jonge
kwetsbare gezinnen met kinderen. Centraal staat onze ontmoetingsruimte, waar iedereen welkom is
die nood heeft aan een luisterend oor en een goed gesprek. Daarnaast hebben we een
gezinsbuddyproject , een digitale werking ‘DigiDrempel’, het vrijetijdsloket ‘Rap op Stap’ en de
‘Woonclub’.
In het kader van twee gesubsidieerde projecten, nl. ‘Over de Drempel’ (buddy-en groepswerking
naar kwetsbare gezinnen in armoede) en ‘ Kampkracht’ ( mensen in armoede toeleiden naar
vakantie en jeugdkampen), zijn wij op zoek naar een voltijdse ‘ groeps-en brugwerker’ .
Taken
-

-

-

Groepswerking organiseren voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen (voor zowel moeders, vaders
als kinderen): organiseren van praat-en werkgroepen, vrijetijdsactiviteiten, conversatietafels, vorming,
...
Boeken en inplannen van uitstappen, vakanties en kampen
Verzamelen van aanbod stages/kampen voor kwetsbare kinderen en jongeren en toeleiding
naar tussen-en zomervakantie
Coaching van kandidaat-vakantiegangers in samenwerking met vrijwilligers: organiseren
infosessies over daguitstappen, vakanties en kampen
Toeleiding naar Rap op Stap-loket in functie van boeken van budgetvriendelijke daguitstappen/
korte vakanties/jeugd-en sportkampen
Vorming geven aan animatoren stages/ kampen over de binnen-en buitenkant van armoede en
kinderarmoede (i.s.m. De Lage Drempel)
Sensibiliseren van vakantie-aanbieders en beleidsverandering beogen samen met de ouders van
de gezinnen
Schakelen van gezinnen naar eerstelijnsvoorzieningen (brugwerking): organiseren van infosessies aan
gezinnen (Sociale kaart Mechelen), infosessies aan eerstelijnsorganisaties over onze werking en de
projecten
Samenwerking uitbouwen met hogescholen in functie van werven studenten voor
gezinsbuddywerking en groepswerking

Competenties
-

Diploma bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting, bachelor of gelijkwaardig door
ervaring
Je beschikt over de nodige ervaring over werken met kwetsbare mensen/mensen in armoede

-

(professioneel of via vrijwilligerswerk) of volgt er desgewenst bijscholing voor
Je bent een dynamisch persoon met een aanstekelijk enthousiasme en ruime interesses (sport,
cultuur, reizen,…)
Je bent sterk in de organisatie van activiteiten en in het begeesteren van mensen
Je beschikt over een goede portie sociale vaardigheden en bent discreet, empathisch en
onbevooroordeeld. Je hebt een open geest en behandelt mensen in armoede evenwaardig
Je kan zowel zelfstandig als in team goed communiceren én functioneren
Je kennis van de sociale kaart in Mechelen strekt tot aanbeveling
Je kan werken met officepakketten en social media

Wat bieden we ?
-

Een voltijds contract van bepaalde duur (6 maanden, met eventuele verlenging), met onmiddellijke
indiensttreding
Loon volgens PC 329.01 (max. 5 jaar ancienniteit)
Collegiaal werken in een actuele en boeiende omgeving met een gedreven equipe in een kleine
organisatie
Vormingskansen
Glijdende uren in overleg te bespreken
Tussenkomst in woon-werkverkeer
Vlot bereikbaar, pal in centrum Mechelen

Hoe verloopt de procedure?
Kandidaturen dienen via email ten laatste op 28 mei 2022 toekomen bij de coördinator van De
Lage Drempel (Lore Moons via delagedrempel@telenet.be). De motivatiebrief dient vergezeld van
een CV waaruit jouw opleiding, ervaring en je professionele loopbaan duidelijk worden. Op basis
van de ingezonden kandidaturen nodigen we je uit in de maand juni voor een gesprek. De juiste
dag en tijdstip bezorgen we je tijdig.
Voor verdere info: Lore Moons op tel. 015 34 43 77 en via delagedrempel@telenet.be
De lage Drempel VWZ
Onze-Lieve-Vrouwestraat 43
2800 Mechelen
www.delagedrempel.be
www.facebook.com/delagedrempel

