
 
 

Maatschappelijk werk.st.er 
Creatief met eventuele artistieke talenten en/ of een 

grote belangstelling van kunst en cultuur 

Pijler « My Way »  
 

COD – Halftijds (19u/week) 
 

1. Pijler « My Way » 

2. HOOFDTAKEN 

 
 

 
  

 
 

Straatverplegers (SV) is een medisch-sociale organisatie die ervan overtuigd is dat het 
mogelijk is een eind te maken aan dakloosheid in Brussel en Luik. De organisatie draagt 
hieraan bij door de, in termen van gezondheid, meest kwetsbare dakloze mensen uit de 
straat te halen en door verenigingen en het publiek te mobiliseren om duurzame oplossingen 
voor de problematiek van dakloosheid te vinden. 
 

Onze afdeling « My Way » heeft als doel de levenskwaliteit te verbeteren van de mensen die 
we duurzaam hebben kunnen huisvesten. Dat doen we door projecten te ontwikkelen die 
uitgaan van het individu, waarbij het welzijn en de verankering in de woonsituatie worden 
ondersteund en het verlies van de woning wordt voorkomen. Het is de bedoeling de 
betrokkene zo autonoom mogelijk te maken zodat hij/zij uiteindelijk de steun van 
Straatverplegers niet langer nodig heeft en onze follow-up kan verlaten en terug als 
volwaardig burger deel kan uitmaken van de samenleving. 
 
Het werk berust op een vorm van samenwerking waarin begeleiders en begeleide personen 
zichzelf niet langer als hulpverleners versus geholpen verhouden, maar als partners in de 
projecten die samen worden ontwikkeld. Ieder draagt bij op basis van zijn eigen capaciteiten 
en mogelijkheden.  
 
Deze pijler sluit dus aan bij de rest van het werk van Straatverplegers: Straat → Huisvesting 
→ My Way. Het verschil is dat de follow-up van de persoon al enige tijd stabiel is, met name 
op medisch-, sociaal- en huisvestingsvlak. Het doel zelf van deze pijler is de begeleiding te 
kunnen stopzetten en autonomie te behalen. 
 
 

Onder toezicht van de afdelingsverantwoordelijken, heeft de maatschappelijk werk.st.er 
volgende opdrachten: 
2.1. Terreinwerk: 
Individueel niveau:  
! Contact met de personen die gevolgd worden: 

- Bezoek aan elke persoon, 1 à 2 keer per maand, afhankelijk van de situatie 
- Faciliteert empowerment, het vermogen om te handelen voor elk persoon 



 
 

- Ontwikkelt, samen met de persoon, één of meerdere projecten die van de 
persoon uitgaan (bv. werk aan een persoonlijke eigenschap, vrijwilligersproject, 
hervatting van familiecontacten, enz.) 

- Ziet in elke persoon capaciteiten, talenten (soms onbewust) en ontwikkelt ze in 
samenwerking met de persoon.  

- Geeft advies en informatie aan de persoon, de organisaties waarop hij/zij beroep 
kan doen, de plaatsen waar hij/zij heen moet, enz. 

- Verleent psycho-medisch-sociale steun  wanneer dat nodig is (niet bestaand 
netwerk of persoon die dat zelf niet kan) 

- Onderhoudt een betrouwbare en duurzame relatie met de persoon door 
empathisch te luisteren, een waarderende houding en de methodologie van  
Straatverplegers toe te passen 

 
! Situatieanalyse:  

- Evalueert regelmatig de situatie van elk persoon, in samenwerking met deze 
persoon en zijn netwerk, op basis van verschillende tools 

- Straat- en Huisvestigingsteams en het netwerk tijdig waarschuwen en alarmeren bij 
terugval om de persoon indien nodig terug te plaatsen in hun opvolging. 

 
! Voert bepaalde taken uit in verband met de opvolging van de betrokkenen: 

- De gegevens over de situatie van elk persoon updaten 
- Neemt deel aan teamvergaderingen 

 
Collectief niveau:  
 
! Gemeenschaps activiteiten:  
 

- Programmeert en organiseert (in samenwerking met het team) 2 
gemeenschapsmaaltijden gedurende het jaar waardoor de Straat/Herhuisvesting 
en My Way teams en de personen die door deze teams gevolgd worden elkaar 
kunnen ontmoeten en samen kunnen vieren.   

- Werkt samen met het « Affiliatie »-team dat zich bezighoudt met de sociale 
herintegratie van personen die opnieuw in een woning zijn opgenomen door de 4 
Housing First-teams in Brussel (SMES, Step Forward van Samu Social, Station 
Logement van Diogènes en Straatverplegers) 
 

! Vrijwilligers:  
- Verantwoordelijk voor de follow-up van de “vrijwillige bezoekers” (burgers die 

zich ertoe hebben verbonden geherhuisveste personen te bezoeken om een 
band te creëren en samen activiteiten te ondernemen) 

 
!Netwerk/samenleving:  

- De werknemers van deze pijler hebben ook als doel de samenleving in het 
algemeen bewust te maken voor de situatie van de begeleide personen, om 



 
 

   3. CRITERIA 

openheid en steun te geven aan de verschillende structuren die deze mensen 
opvangen. 

 
 
 
 
2.2. Werk buiten het terrein: 
 
! Leidt een intern project(en) en/of neemt een verantwoordelijkheid in het team zoals het 
maken van de planning voor elk teamlid, het creëren van een tool, het organiseren van de 
deelname aan een evenement, …  

- Onderzoekt en plant de voorwaarden voor de uitvoering van het project 
- Zorgt voor communicatie met het team en potentiële externe partners 
- Overlegt regelmatig met de coördinator over de te maken keuzes, de opvolging van 

het project, moeilijkheden met een partner, enz. 
 

! Neemt deel aan externe conferenties en interne teamvergaderingen. 
 

! Neemt deel aan de externe communicatie van de vzw 
 

! Zorgt, om de beurt, voor een permanentie op kantoor 
- Beantwoordt de telefoon, leidt en/of geeft het bericht door aan de veldteams 
- Ondersteunt oproepen/e-mails aan netwerken (formeel en informeel) om psycho-

medisch-sociale bijeenkomsten te organiseren 
- Springt bij op het terrein om collega’s te ondersteunen of te vervangen 

 
Niveau van verantwoordelijkheid 
 
Is verantwoordelijk voor: 

- Respect voor vertrouwelijkheid 
- De nauwkeurigheid van de informatie die aan de personen wordt verstrekt 
- Het netwerk waarschuwen indien nodig en de informatie doorsturen naar de andere 

leden van de organisatie 
- Het goed verloop van zijn/haar interne project 
- Verzorging van de hygiëne naargelang de situatie en indien nodig 
- Een professionele afstand behouden in alle omstandigheden 

 

Gevolgen 
 

• Een slechte kwaliteit van de follow-up van de persoon, een gebrek aan 
nauwkeurigheid van de verstrekte informatie, een verkeerde diagnose of een fout 
bij de beoordeling van de prioriteiten kunnen directe gevolgen hebben voor de 
persoon en zijn situatie. 



 
 

4. ERVARINGEN / GEVOELIGHEDEN BUITEN DIPLOMA 

 
• Een slechte overdracht van informatie aan het team of netwerk kan gevolgen 

hebben voor het team, maar ook voor het imago van Straatverplegers bij andere 
verenigingen. 

 
• Een gebrek aan investering in het eigen interne project kan leiden tot een slechte 

sfeer in het team. 
 

Dergelijke fouten zijn onmiddellijk of op korte termijn zichtbaar. 
 
 
 

3.1. Oplossen van problemen 
 

3.1.1. Moeilijkheid van de problemen 
 

• In staat zijn om grenzen van het eigen handelen en ingrijpen in te schatten. 
• In staat zijn om met onderscheidingsvermogen te handelen en een stap terug 

te kunnen zetten ten opzichte van bepaalde moeilijke situaties. 
• In staat zijn de behoeften vast te stellen en een actieplan op te stellen.  
• In staat zijn prioriteiten te onderscheiden 
• In staat zijn de deelneming/flexibiliteit van andere actoren te verkrijgen  
• In staat zijn om te beoordelen welke informatie in het belang van de persoon 

en in overeenstemming met de beroepsethiek aan derden kan/moet worden 
meegedeeld. 

 
3.1.2. Vrijheid van handelen 

 
• Is onderworpen aan de besluiten van de Raad van Bestuur en van de 

afdelingscoördinator voor algemene richtlijnen, maar ook aan de werk- en 
controlevoorschriften en -procedures. 

• Is autonoom voor psycho-medisch-sociale beslissingen die op het terrein 
moeten worden genomen met betrekking tot personen en voor de uitvoering van 
zijn/haar project, in overleg met de afdelingscoördinator en zijn/haar team. Doet 
beroep op de medisch coördinator in geval van twijfel over de medische 
verzorging van een persoon. 

 
3.2. Nadelen 

 
Werkomstandigheden 

• Het werk is fysiek zwaar vanwege de afgelegde kilometers, de eventuele slechte 
weeromstandigheden, de mogelijke geurhinder en de verhuizingen die moeten 
worden georganiseerd. 

• Het werk kan mentale vermoeidheid veroorzaken. 
 
 

 



 
 

5. VOORWAARDEN 

Motivatiebrief + CV sturen voor 4/03/2021 
Aan Elodie Splingart:elodie.splingart@idr-sv.org 

Gewenste ervaring/ opleiding: 
 

- Diploma: Bachelor-niveau (bv. Ergotherapeut, pedagoog, sociaal-cultureel animator, 
kunsttherapeut, psycholoog-assistent) of gelijkaardig door ervaring. 

- We zijn op zoek naar profielen met een artistieke inslag en/ of een grote 
belangstelling van kunst en cultuur 

- Een goede kennis van het gezondheids- en sociale netwerk in Brussel gewenst. 
- Een goede kennis van het verenigingsleven en het sociaal-culturele weefsel van 

Brussel is gewenst. 
- Kennis van gangbare kantoorsoftware. 
- Talenkennis: Frans is essentieel, tweetaligheid (fr-nl) is een pluspunt – kennis van 

andere talen is een extra troef. 
 
Ervaringen/ gevoeligheid buiten het diploma: 
 

- Houdt zich aan de waarden van het handvest van de vzw 
- Belangstelling en gevoeligheid om te werken met een bijzonder precair publiek. 
- Enthousiasme, positieve instelling en pro-activiteit 
- Vindingrijkheid en nieuwsgierigheid, in staat zijn om uit je comfort zone te stappen. 
- Creativiteit, openheid voor alle mogelijkheden/potentiëlen 
- Vermogen om uit de “klassieke” visie van maatschappelijk werk te stappen: om 

werk te zien als een uitwisseling en minder als een hulpverleningsrelatie 
- Vermogen om zich aan te passen aan situaties in het veld en flexibiliteit met 

betrekking tot de tijdsschema’s 
- Vermogen om nauw samen te werken in een team en in een netwerk. 
- Vermogen om informatie te vulgariseren. 
- Gemakkelijk contact: aangename benadering, vermogen om te luisteren en te 

communiceren, zelfs per telefoon. 
- Wandel- en fietscapaciteit minimaal 4 uur per dag.  
- Geschiktheidsattest: controle door arbeidsgeneesheer, verplichte griepvaccinatie 

(tenzij -medisch contra-indicatie). 
- Veelzijdigheid: veldwerk, opleiding en bewustmaking, creatie van instrumenten, 

organisatie van evenementen, … 
 

 
 

 
Deeltijds contract (19u/week) 
Onmiddellijk in te vullen contract van onbepaalde duur 

 

 


