Vacature: Opgeleide Ervaringsdeskundige in Armoede en Sociale
Uitsluiting (=OED) voor de 5 diensten voor pleegzorg
(m/v/x – 0,8 VTE onbepaalde duur)
Wil jij als opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting mee de
werking OED binnen de 5 diensten voor Pleegzorg ondersteunen?
Wie zijn wij?
Pleegzorg is een dynamische organisatie die zich dagelijks inzet voor de sociaalpedagogische begeleiding en ondersteuning van pleegkinderen, pleeggasten, hun
pleeggezinnen en hun familie. Binnen elke provincie is er 1 dienst voor pleegzorg.
Sinds 2016 werken er in deze 5 diensten Opgeleide Ervaringsdeskundigen in Armoede en
sociale uitsluiting (OED). Naast deze OED werkt er ook in elke provincie een
methodiekondersteuner (MO) om samen de methodiek inzet ervaringsdeskundigheid in de
provincie vorm te geven. Deze provinciale werking OED wordt ondersteund door een
interprovinciale methodiekondersteuner en opgeleide ervaringsdeskundige. Over de
provincies heen wordt naar afstemming gestreefd.
Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar een opgeleide ervaringsdeskundige die interprovinciaal samen met de
methodiekondersteuner de methodiek inzet ervaringsdeskundigheid ondersteunt en mee
bewaakt naar de 5 provinciale diensten voor pleegzorg.
Je werkt in tandem aan:
- de procesbegeleiding van de werking OED binnen de 5 provincies.
In afstemming met de diensten voor pleegzorg werk je mee aan de stappen en de
leerprocessen die nodig zijn voor de realisatie en verankering van de methodiek
ervaringsdeskundigheid armoede en sociale uitsluiting. Dit gebeurt bijv. door
dialoog met de OED en MO en met de provinciale duo’s OED en MO,
casusbesprekingen met een team, vormingen op maat te geven, materialen te
ontwikkelen ter ondersteuning van de werking, het informeren van het
interprovinciaal overleg van de directies over de stand van zaken rond de werking
OED en uitwisseling met hen over noden en vragen ivm de werking OED, ...
- de afstemming van de provinciale werkingen op elkaar
- de afstemming van de werking OED op de decretale opdrachten van pleegzorg
- adviezen rond mogelijkheden voor innovatie voor het aanbod van pleegzorg voor
kansarme pleegzorgers, ouders, pleeggasten, pleegkinderen.
- visie-ontwikkeling rond kansarmoede in pleegzorg.
Daarnaast bepaal je mee de agenda en neemt actief deel aan het interprovinciaal overleg
OED en aan de intervisies voor de OED en MO. Je capteert signalen in functie van
mogelijkheden en drempels met betrekking tot de interprovinciale werking OED en maakt
deze bespreekbaar.
Wat verwachten we van jou?
Je beschikt over het getuigschrift ‘Ervaringsdeskundige in armoede en sociale
uitsluiting’.
Je bent sterk in tandemwerk.

Je kan je verruimde ervaringskennis binnenbrengen op alle verschillende niveau’s in
de werking.
Je kan strategisch denken en handelen en je kan je expertise gericht inbrengen
vanuit een meta-positie (helikoptervisie).
Je kan de methodiek inzet ervaringsdeskundigheid in alle overlegmomenten
bewaken.
Je kan samen met de interprovinciale methodiekondersteuner leerprocessen
begeleiden en intervisies en vormingen geven en uitwerken op maat van de vraag
vanuit de diensten.
Je kan meervoudige partijdigheid bewaken in je communicatie en gelijkwaardig
samenwerken met alle betrokken.
Je kan je eigen grenzen bewaken.
Je kan inzicht verwerven in organisaties, organisatiestructuren en -noden.
Je verplaatst je vlot doorheen Vlaanderen en Brussel.
Wat bieden we je?
Een uitdagende en boeiende functie binnen een dynamische groeiende organisatie
met een maatschappelijke meerwaarde.
De mogelijkheden om jouw krachten (talenten) in te zetten binnen de organisatie.
Een contract 0,8 VTE voor onbepaalde duur bij pleegzorg Vlaams-Brabant en
Brussel. Evaluatie na 6 maand.
Maaltijdcheques
Een verloning volgens barema PC 319.01, B2a.
Een flexibele uurregeling en thuiswerkmogelijkheden.
Een aantrekkelijke verlofregeling volgens PC 319.01 (afhankelijk van leeftijd
inclusief VIA-dagen of extra-legale verlofdagen).
Jouw standplaats is bij vzw De Link, Sint-Katelijnestraat 16-18, 1000 Brussel, met
mogelijkheid om te werken op een locatie van de provinciale diensten pleegzorg,
afhankelijk van jouw woonplaats.
Een vergoeding woon-werkverkeer en vergoeding dienstverplaatsingen.
Denk je dat deze job iets voor jou is en ben je in het bezit van een getuigschrift
‘ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting’ bezorg dan jouw cv en
motivatiebrief vóór 28/03/2021 aan Veerle Campe veerle.campe@pleegzorgwvl.be en aan
Lieve Maesmans lieve.maesmans@pleegzorgvbb.be
Indien jouw kandidatuur na screening van jouw CV en motivatiebrief weerhouden wordt
dan volgt een gesprek. Hou daarom 8 april 2021 vrij in jouw agenda. De gesprekken gaan
door in De Link vzw, Sint-Katelijnestraat 16-18 te 1000 Brussel.
Wij verzekeren discretie en werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht
leeftijd, geslacht, origine, …
Meer weten?
Vragen over de functie? Neem dan zeker contact met Lieve Maesmans (interprovinciale
methodiekondersteuner) via lieve.maesmans@pleegzorgvbb en 0495 45 26 56 of Veerle
Campe
(aanspreekpunt
voor
interprovinciale
OED
werking)
via
veerle.campe@pleegzorgwvl.be
Wil je meer weten over Pleegzorg dan verwijzen we je graag door naar onze website
(www.pleegzorgvlaanderen.be ).

