
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzw ÛZE PLEKKE, Welzijnsschakel werft aan: 
een projectmedewerker m/v/x (bepaalde duur) 

 
Vzw Ûze Plekke is een Welzijnsschakel en lid van het Netwerk tegen 

Armoede. Wij zoeken mensen in armoede op, we brengen hen samen en 
maken hen zo sterker. 

In waardevolle ontmoetingsmomenten vinden mensen met en zonder 
ervaring in armoede elkaar om de 14 dagen in een geest van openheid, 

respect en luisterbereidheid. Iedereen is er welkom en elkeen wordt 
aanvaard zoals hij/zij is. Mensen in armoede kunnen zich op die manier 

terug integreren in de samenleving. Gans onze werking wordt gedragen 
door vrijwilligers. 

 

Functieomschrijving: 
De projectmedewerker staat in voor de realisatie van het project 

‘Outreachend zoeken naar mensen in armoede’. 
Met dit project willen we: 

- binnen de Brugse regio kwetsbare jonge gezinnen en kwetsbare 
jongeren bereiken, samen brengen en versterken; 

- in samenwerking met de Brugse brugfiguren initiatieven uitbouwen 
met de Brugse basisscholen en met kinderopvang om mensen in 

armoede te bereiken; 
- Ûze Plekke bekend maken binnen de Brugse regio; 

- vrijwilligers met en zonder ervaring in armoede ondersteunen 
volgens het principe van outreachend werken. 

 
Personeelsinzet: 

‘Outreachend zoeken naar mensen in armoede’ omvat volgende functies:  

- Outreachend acties plannen om de leefwereld van kwetsbare 
mensen te ontdekken. Medewerking met partners, zoals OCMW, 

CAW en Familiezorg kan deze acties ondersteunen. 
- Het dagelijks bestuur en de werkgroep ‘huisbezoeken’ bijstaan om: 

- mensen in armoede te vinden,  
- een communicatienetwerk uit te bouwen met de dienstverlenende 

sector, de ervaringsdeskundige Brugge, en de brugfiguren. 
- een duurzame aanpak uitwerken om mensen in armoede te vinden 

bij de Brugse schoolgemeenschap van basisscholen. 
- Empowerend werken tijdens de ontmoetingsmomenten van de 

deelnemers en het helpen uitbouwen van alternatieve activiteiten. 
  

Waar mensen elkaar dragen, begint nieuwe hoop te dagen 
 

          
 

Voorzitter Ûze Plekke 
Angelino Meuleman 

Gsm 0499 72 44 37  
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www.uzeplekke.be 
 

 

 



 
Plaats in de organisatie: 

De projectmedewerker werkt binnen het team van het dagelijks bestuur 
en de ruimere werking van Ûze Plekke. Hij/zij werkt nauw samen met de 

andere medewerkers (vrijwilligers) van de werking. 
 

Resultaatsgebieden: 

De projectmedewerker staat (mee) in voor volgende resultaatsgebieden: 
• OUTREACHEND ZOEKEN NAAR MENSEN IN ARMOEDE 

Het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen, meer bepaald: 
- gerichte acties en contactmomenten binnen de leefwereld van 

mensen in armoede 
- mensen in armoede stimuleren en overtuigen om de 

ontmoetingsmomenten bij Ûze Plekke op te zoeken, en bij te wonen. 
De resultaten hiervan zullen geëvalueerd worden aan de hand van 

indicatoren. 
- verwezenlijking van alternatieve activiteiten waarbij mensen in 

armoede zich aangesproken voelen. 
• ONTHAAL 

Onthaal van, en ontmoeting met deelnemers van de werking. 
• EMPOWEREND GROEPSWERK 

1. Het sterker maken van individuen en groepen binnen hun eigen 

sociale context. 
2. Participatief werken en implementatie van duurzame werkvormen 

binnen het dagelijks bestuur en de werkgroep ’huisbezoeken’ ten 
einde de doelstellingen te realiseren. 

• NETWERK 
Het actief uitbouwen en onderhouden van een netwerk ifv 

doorverwijzing en samenwerking. 
• ORGANISATIE 

Het actief bijdragen aan een vlotte en duidelijke werking van de 
organisatie. 

 
Kennis en vaardigheden: 

De projectmedewerker beschikt bij voorkeur over meerdere van 
onderstaande vaardigheden of kennisgebieden: 

Kennis: 
Algemeen 

• sociale kaart Brugge 

• talenkennis Nederlands, Frans, Engels 
• kennis PC: is administratief vaardig 

• kan efficiënt en duidelijk rapporteren en communiceren 
• je hebt ervaring met groepsdynamica/groepswerk 

 

Specifiek 
• je hebt kennis over armoedebestrijding, 

• je kan je inleven in de leefwereld van maatschappelijk kwetsbare 

gezinnen, 
• outreachend werken, 

• je bent bereid om samen met de vrijwilligers een duurzaam kader 
uit te bouwen om de goede werking van Ûze Plekke te garanderen. 
 



Attitudes en vaardigheden 
• kan zowel in teamverband als zelfstandig werken: creatief, flexibel, 

neemt initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfkritisch, reflectief, 
communicatieve- en coördinatievaardigheden 

• kan constructief omgaan met diversiteit (visie, taal, cultuur) 
• kan omgaan met verschillende groepsdynamische processen: kan 

actief en gericht luisteren 

• empathisch voorkomen 
• je kan je herkennen in de visie op armoedebestrijding van de 

Welzijnsschakel Ûze Plekke 
 

Formele vereisten: 
Bij voorkeur houder zijn van een van een bachelor diploma sociaal-

cultureel werk, of een relevante succesvolle ervaring hebben in een 
gelijkaardige functie. 

 
Aanbod: 

• Contract bepaalde duur: niveau B1, looptijd 1 jaar, anciënniteit en 
extralegale voordelen te bespreken tijdens het sollicitatiegesprek 

• Equivalent 80% 
• Verloning is conform het paritair comité 329 

• Onmiddellijke indiensttreding 

• Plaats van tewerkstelling: Vzw ÛzePlekke, Legeweg 85, b2, 8200 
Sint-Andries Brugge 

 
Solliciteren: 

Sollicitatiebrief met curriculum vitae vóór zaterdag 30 januari 2021 
insturen bij: 

• Vzw Ûze Plekke 
o Tav Angelino Meuleman (voorzitter vzw Ûze plekke) 

o Mail: meuleman.angelino50@outlook.com 
o Postadres: Molensteenstraat 40, 8200 Sint-Andries Brugge 

o Extra informatie: Ignace Huyghebaert, gsm 0476 91 53 76 
o Sollicitatiegesprekken: van 8 t/m 12 februari 2021 

 


