
 

OMDAT HET ONRECHT DAT MENSEN IN ARMOEDESITUATIES LEVEN, ONS DIEP RAAKT,  
EN OMDAT WE GELOVEN DAT EEN RECHTVAARDIGE SAMENLEVING MOGELIJK IS,  

STRIJDEN WE SAMEN TEGEN ARMOEDE. 

Welzijnszorg is een sociaal-culturele beweging die zich samen met vrijwilligers, sociale organisaties 
en mensen in armoede inzet voor een samenleving waarin rechtvaardigheid, solidariteit en 
barmhartigheid op een breed draagvlak kunnen steunen. We organiseren jaarlijks twee campagnes, 
waarmee we de ruime samenleving informeren en iedereen willen aanzetten tot actie in de strijd 
tegen armoede. 

Stafmedewerker beweging en campagne (m/v/x) 

Voltijds – onbepaalde duur 

Als stafmedewerker ben je verantwoordelijk voor de kernprocessen van het bewegingswerk en de 
campagne. De focus ligt enerzijds op het tot stand komen van de eindejaarscampagne met de hele 
organisatie en anderzijds op de ondersteuning van de regiomedewerkers en de uitbouw van het 
bewegingswerk.  

We gaan samen de strijd aan tegen armoede. 

 Je bent een actieve, enthousiaste ambassadeur voor Welzijnszorg en de campagnes. Je 
draagt de visie, missie en waarden van Welzijnszorg uit. 

 Je hebt inzicht in en je voelt je betrokken op armoedebestrijding in onze samenleving. 
 Je gelooft in de kracht van vrijwilligers en actievoerders. 
 Je bent overtuigd van de politiserende rol van het middenveld.. 
 Je beweegt je vlot in een sociaal cultureel diverse omgeving, in het sociale middenveld en 

bouwt strategische netwerken uit. 

Je bouwt het bewegingswerk van Welzijnszorg uit. 

 Je ontwikkelt, samen met de regionale medewerkers en staf, het strategische en 
operationele beleid inzake bewegingsopbouw. 

 Je tekent mee de strategieën en actieplannen uit om  bestaande vrijwilligers te ondersteunen 
en om nieuwe doelgroepen te bereiken. 

 Je bent de spil van het vrijwilligersbeleid en daagt de organisatie uit om hier radicaal voor te 
kiezen. 

 Je begeleidt en coacht de regionale medewerkers. Je, bent klankbord en hebt oog voor hun 
welbevinden. Je maakt heldere werkafspraken gericht op concrete resultaten. 

 Je kan samenwerken met kerkelijke structuren vanuit respect voor de christelijke 
bewogenheid. 

Je coördineert de campagneprocessen.  

 Je organiseert de interne processen en het overleg tussen medewerkers om de campagne te 
realiseren. 



 Je hebt oog voor het fondsenwervende, het sensibiliserende en politiserende aspect van de 
campagne. 

  je bent  contactpersoon voor samenwerking met andere armoede- en 
middenveldorganisaties 

 Je bouwt aan het draagvlak voor onze campagnes bij het middenveldnetwerk en andere 
armoedeorganisaties. Je gaat strategische relaties aan en breidt dit netwerk  uit. 

 Samen met de regionale collega’s maak je de campagne concreet voor vrijwilligers en 
actievoerders. 

Je past binnen ons team.  

 Je bent een waardegedreven en ondernemend leidersfiguur. 
 Je gelooft in de kracht van mensen en samenwerken om ambitieuze doelstellingen te 

realiseren.  
 Je bent een geboren netwerker.  
 Je bent een teamspeler en kan met een grote dosis zelfstandigheid werken.  
 Je kan goed je eigen werk organiseren en plannen.  
 Je analyseert maatschappelijke fenomenen en reflecteert hierover.   
 Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid op. 
 Je bent contact- en communicatievaardig. 

Wat bieden we? 

 Een uitdagende job om mee de strijd tegen armoede te voeren. 
 Een enthousiaste collegagroep  die ambitieus en creatief samen in dezelfde richting werken. 
 Een overeenkomst van onbepaalde duur (100%). 
 Verloning concurrentieel binnen de socio-culturele sector, PC 329, barema B1a (relevante 

anciënniteit wordt verrekend). 
 Soepele werkregeling met mogelijkheid tot thuiswerk. 
 Gsm en laptop voor werkopdrachten. 
 Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en fietsvergoeding.  
 Mogelijkheid tot gebruik van Cambio voor werkverplaatsingen. 

Praktisch: 

 Je bezit een bachelor- of masterdiploma bij voorkeur in een sociaal-agogische richting (of 
gelijkwaardig door ervaring). 

 Je bent bereid je over heel Vlaanderen en Brussel te verplaatsen en geregeld avond- en 
weekendwerk te doen.  

 Je hebt een rijbewijs en kan beschikken over een auto. 
 Je hebt praktische kennis van courante PC-toepassingen en sociale media. 

Interesse? 

 We verwachten jouw sollicitatie (motivatiebrief + CV) via mail t.a.v. Koen Trappeniers, 
directeur via vacature@welzijnszorg.be tegen maandag 10  oktober. Na een eerste online 
kennismaking nodigen we je uit voor een schriftelijke proef en gesprek op 25 oktober. 

Voor meer informatie over deze functie kan je terecht bij, Koen Trappeniers 0496/17 18 34. 

Wij maken werk van een diversiteitbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd...). 


