ZOEKT OP KORTE TERMIJN EEN OPBOUWWERKER
VEREISTE COMPETENTIES








kan zich openstellen voor de problemen van mensen in sociaal isolement
goed organiseren
vrijwilligers coachen
stelt zich flexibel op
is enthousiast
kan een netwerk van medestanders uitbouwen
werkt structureel aan armoedebestrijding met allerlei diensten en lokale
overheden

Opbouwwerkers bekommeren zich om de grondrechten van maatschappelijk kwetsbare
groepen. Zij focussen hierbij op mechanismen en structuren die situaties van achterstelling
en uitsluiting veroorzaken en in stand houden. Daartoe zetten we projecten op om
duurzame oplossingen te zoeken voor structurele problemen.
Onze opbouwwerkers hebben twee kernopdrachten: een agogische en een beleidsgerichte
opdracht.
1. De agogische kernopdracht bestaat uit het werken vanuit en met mensen. We
versterken achtergestelde individuen en groepen zodat zij meer greep krijgen op hun
situatie en hun omgeving. We vertrekken van hun competenties en
veranderingsmogelijkheden om te streven naar het verbeteren van hun
maatschappelijke positie. In onze projecten staan groepsprocessen, participatie,
versterking en emancipatie van de doelgroep centraal.
2. De beleidsgerichte kernopdracht wijst op het werk dat we doen om structurele
veranderingen te realiseren voor gemeenschappelijke problemen van achterstelling.
Hier zijn immers aangepaste maatregelen, specifieke beleidsmaatregelen nodig.
We hechten groot belang aan het ontwikkelen van netwerken en samenwerkingsverbanden.
We werken samen met gemeentebesturen, OCMW’s, allerhande organisaties,
armoedeverenigingen en andere welzijnsinitiatieven.

MINIMUM VEREIST DIPLOMA
Professionele bachelor, bij voorkeur in de menswetenschappen of gelijkwaardig door
ervaring.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN PRAKTISCHE INFORMATIE
 Wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur.
 Verloning volgens het barema en de normering binnen het decreet voor het
Maatschappelijk Opbouwwerk (PC 329): B1c / B1b.
 Werkplek: Otterstraat 114 in Turnhout.
 Regelmatig avond- en weekendwerk.
 Glijdende werkuren met een soepele compensatieregeling voor overuren.
 Vergoeding voor verplaatsingen in opdracht.

Kan je aantonen dat je over de nodige competenties, talenten en motivatie beschikt? Schrijf
dan een gemotiveerde brief en CV voor 23 juni 2019 aan chris.dielis@tantwoord.be
Meer info nodig? Bel 0467 02 50 01.
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden tijdens de eerste week van juli 2019.

AANVULLENDE INFORMATIE
DE PRINCIPES VAN T'ANTWOORD
T’ANtWOORD wil een basisvoorziening zijn waar mensen in armoede als persoon terecht
kunnen. Waar ook gezinnen welkom zijn. T’ANtWOORD wil, rekening houdend met alle
aspecten van het leven, mensen kansen geven om weer in contact te treden met zichzelf en
de anderen. T’ANtWOORD wil mensen versterken opdat ze beter voor zichzelf opkomen.
Mensen krijgen er de kans om hun verhaal te doen, nieuwe ervaringen op te doen,
engagement op te nemen, samen met anderen de vereniging uit te bouwen en samen op
zoek te gaan naar oplossingen voor problemen die vele bezoekers ervaren.
T’ANtWOORD is een vrijwilligersorganisatie waar iedereen een taak op maat kan opnemen.
We bieden ook activiteiten aan: vorming, praatgroepen, ontspanning.
Met T’ANtWOORD willen we in Turnhout en omgeving opkomen voor sociale grondrechten
en de strijd aangaan tegen sociale uitsluiting. De ervaringen van mensen in armoede
vormen daarbij het vertrekpunt en de toetssteen. De samenwerking met mensen en
organisaties die solidair zijn, moet versterkend werken. Zo vragen we meer begrip voor
mensen die sociaal geïsoleerd zijn geraakt.

Wat we willen bereiken in 3 strategische doelstellingen:
o T’ANtWOORD wil een tweede thuis zijn voor mensen in armoede. Mensen moeten
zich welkom voelen in de vereniging. Het gevoel hebben dat ze ‘er mogen zijn’. Een
warm onthaal is daarbij essentieel. Mensen kunnen sociale contacten opbouwen. Ze
zijn niet meer alleen, ze kunnen hun zorgen even vergeten. We organiseren
doelbewust ontmoetingsmomenten waarop opbouwwerkers die aanwezigheid
kunnen waarmaken. Met een lage instroomdrempel, financieel maar ook
psychologisch: er zijn voor elkaar. Er is aandacht voor de kwetsuren van mensen in
armoede.
o In T’ANtWOORD krijgen mensen kansen om te leren, te werken aan zichzelf en aan
de groep. Mensen kunnen en mogen engagementen opnemen. Ze krijgen kansen om
te groeien, nieuwe dingen te leren kennen. Ze kunnen de vereniging mee uitbouwen.
Om mensen een goed gevoel van eigenwaarde te geven bieden we de nodige
ondersteuning en het nodige vertrouwen. We willen mensen ook stimuleren om
dingen buiten te proberen (maatschappelijke emancipatie). Nabijheid, aanwezigheid
en eerlijkheid zijn daarbij belangrijk. We nodigen mensen blijvend uit om op eigen
tempo mee te denken en te doen. We geven mensen de kans om te proberen, te
vallen en op te staan. In alle vrijheid. Daar richten we onze ondersteuning op, we
stippelen op deze manier een vrijwilligersbeleid uit.
o T’ANtWOORD is de veilige haven van waaruit we actief werken aan samenwerking
en uitwisseling met anderen. De ervaringen van mensen in armoede zijn erg
belangrijk. T’ANtWOORD is een plaats waar mensen samen nadenken over
gemeenschappelijk ervaren problemen. We trachten in de ruimere samenleving het
inzicht in, het begrip voor, en de solidariteit ten aanzien van het leven in armoede te
vergroten. T’ANtWOORD wordt zo een brug tussen de samenleving en het “leven in
armoede”.T’ANtWOORD tracht concrete veranderingen voor gemeenschappelijk
ervaren problemen te bekomen door de dialoog tussen mensen in armoede,
medestanders, partners en oplossers te stimuleren (en actie te voeren indien nodig).

Hoe we deze doelstellingen willen bereiken:
De ontmoetingsruimte is dé plek van T’ANtWOORD. Iedereen is er welkom. Daar kunnen
mensen op verhaal komen bij een tas koffie of thee. Ze vinden er warmte, een luisterend
oor… ze kunnen er eten, krijgen tips over diensten waar ze terecht kunnen. Ze leren er
andere mensen kennen, mensen in armoede en mensen zonder ervaring met armoede die
uit solidariteit de vereniging mee uitbouwen. Door mensen met verschillende
levenservaringen bijeen te brengen, willen we wederzijdse leerkansen bieden. De
gelijkwaardigheid van iedereen binnen een open ontmoetingsruimte waar iedereen welkom
is, staat daarbij voorop.

Op dit moment is de ontmoetingsruimte open van dinsdag tem vrijdag, telkens van 10u tot
16u en op dinsdagavond van 19u tot 22u.
’s Middags is er de mogelijkheid een maaltijd te nuttigen, die door vrijwilligers bereid en
geserveerd wordt.
Je kan er ook werken aan de computer, een cursus volgen, een wasmachine en droogkast
gebruiken, een douche nemen, een vrijwilliger verzorgt er je voeten, er is een brei/naaigroep, deelnemen aan een praatgroep, we gaan samen op uitstap en feesten
regelmatig, …

RELEVANTE WEBSITES VOOR EXTRA INFORMATIE OVER OPBOUWWERK
www.netwerktegenarmoede.be
www.samenlevingsopbouw.be

