
 
 

Verantwoordelijke vormingen 
 

CBD (6maanden) – Deeltijds werk (4/5de) 

1. OPDRACHTEN 

2. HOOFDTAKEN 

   3. VAARDIGHEDEN EN ERVARING 

 
 

 
  

 
 
 

Straatverplegers is een medisch-sociale organisatie die ervan overtuigd is dat het mogelijk is 
een eind te maken aan de 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. 
 
Straatverplegers (SV) deelt graag haar ervaring en knowhow met andere professionals in de 
medisch-sociale sector. Eén van de ingezette middelen is ons aanbod van externe 
vormingen, hoofdzakelijk via onze vorming « Hygiëne en Bestaansonzekerheid » waarin SV 
hefbomen aanbiedt om debatten en reflectie op gang te brengen over het belang van 
lichaamsverzorging in het re-integratieproces. Onze Verantwoordelijke vormingen heeft als 
algemene opdracht ons opleidingsaanbod te organiseren en te moderniseren.  
 

• De continuïteit van ons opleidingsaanbod voor externe partijen (beroepsbeoefenaren 
in de sector, studenten, enz.) waarborgen 

• Verder werken aan de opmaak en verspreiding van de tools 
• Praktisch en logistiek beheer van de vormingen, coördinatie met veldteams 
• Ontwikkeling van online vormingen 

 
 

• Beheer van externe aanvragen voor SV-vormingen (Vragen beantwoorden, noteren 
van inschrijvingen, planning, coördinatie met collega’s in de veldteams, communicatie 
voor en na met de deelnemers, onderhandeling, facturering, …) 

• Voorbereiding van het materiaal, de zaal, de ontvangst 
• Deelname, in samenwerking met het personeel ter plaatse, aan de animatie van 

vormingen. 
• Ontwikkelen van een concept voor online vormingen 
• Zoeken naar tools/ softwares/ platformen die nodig zijn om online vormingen aan te 

bieden aan een extern publiek  
• Ontwikkelen van de online vormingsinhoud 

 

• Goed georganiseerd en in staat om de financiële en logistieke administratie (planning, 
…) van de vormingen te beheren 

• Over pedagogische knowhow beschikken om technische inhoud te vertalen naar een 
online educatief instrument 

• Over goede schrijfvaardigheden beschikken 



 
 

4. OPLEIDING 

5. VOORWAARDEN 

Motivatiebrief + CV sturen voor 12/3/2021 
Aan Elodie Splingart:elodie.splingart@idr-sv.org 

• Ervaring hebben met online opleidingsinstrumenten 
• Een (para)medische opleiding of een grote gevoeligheid voor de zorgsector hebben 
• Talenkennis is een belangrijke troef (NL/FR of NL/FR/ENG) 

 

• Diploma hoger onderwijs van een pedagogische-, sociale-, paramedische- of 
communicatierichting 

• Ervaring met online/digitale communicatiemiddelen om kennis over te dragen 
• De voorkeur gaat uit naar kandidaten met ervaring met de armoedesector en 

dakloosheid 
 

 

 
• Contract van bepaalde duur van 6 maanden 
• Deeltijds werk: 4/5de  
• Begin van het contract: zo snel mogelijk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infirmiers de rue asbl - Straatverplegers vzw 
Rue Gheudestraat 21-25 – 1070 Anderlecht 



 
 

T : 02/265.33.00 - 0477/483.150 F : 02/502.67.04 - 
info@idr-sv.org 

www.infirmiersderue.org - www.straatverplegers.org 


