CAW Noord-West-Vlaanderen zoekt, vanuit het
samenwerkingsverband Brugge(n) voor Jongeren een

Coördinator (voltijds)
Je opdrachtgever is het ad hoc samenwerkingsverband Stad Brugge, OCMW Brugge
en CAW Noord-West-Vlaanderen. Je werkgever is CAW Noord-West-Vlaanderen.
Brugge(n) voor jongeren is een ad hoc samenwerkingsverband om het beleid rond maatschappelijk
kwetsbare jongeren beter op elkaar af te stemmen. Het samenwerkingsverband heeft volgende doelstelling
1) Versterken van de kennis van en de samenwerking tussen de actoren die op Brugs grondgebied met
maatschappelijk kwetsbare jongeren werken
2) Verhogen van het bereik van maatschappelijk kwetsbare jongeren in Brugge
3) Capteren en versterken van signalen die het netwerk en maatschappelijk kwetsbare jongeren
uitsturen.
4) betrekken van maatschappelijk kwetsbare jongeren in het ontwerp en de uitvoering van de
projecten die ontwikkeld worden door Brugge(n) door jongeren zodat deze aansluiten op hun noden
en leefwereld en het netwerk als ondersteunend ervaren wordt door de jongeren.
Meer info: https://www.bruggenvoorjongeren.be/
De coördinator Brugge(n) voor jongeren adviseert de stuurgroep van Brugge(n) voor jongeren, voert de
besluiten van de stuurgroep uit en rapporteert aan de stuurgroep. Hij/zij ontwikkelt in samenwerking met de
partners op het terrein concrete voorstellen ter realisatie van de gestelde doelstellingen.
We zijn op zoek naar iemand die ten volle achter onze missie en visie staat en die
verschillende competenties in huis heeft.

1. Takenpakket
Ifv. doelstelling 1: Versterken van de kennis van en de samenwerking tussen de actoren die op Brugs
grondgebied met maatschappelijk kwetsbare jongeren werken
●

●

●

Het ondersteunen van de stuurgroep Brugge(n) voor jongeren met het oog op een geïntegreerd beleid
ten aanzien van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties
o Adviezen geven en suggesties doen ten aanzien van de stuurgroep in afstemming met de
(partners van) het netwerk
o Besluiten van de stuurgroep uitvoeren in samenwerking met de partners
o Voorbereiden en opvolgen van de agenda van de stuurgroep
o Verzorgen van het secretariaat van de stuurgroep
o Opmaak van Signaalnota’s →zie doelstelling 4
Opbouwen en onderhouden van een lokaal netwerk van partners die op het terrein werken met
kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties en die betrokken zijn op relevante
levensdomeinen zoals onderwijs, arbeid, wonen, hulpverlening,...
o kaart van partners actualiseren en blijven contact houden
o Streven naar een integraal beleid: betrekken van bestaande en nieuwe partners met het oog op
afstemming en samenwerking rond gedeelde doelstellingen
o Twee keer per jaar organiseren van een netwerkmoment met het oog op het geven van input,
netwerken en het laten doorstromen van signalen
o Uitbouwen, onderhouden en promoten van een communicatieplatform om kennis van netwerk
Brugge(n) voor jongeren te versterken
o Regelmatig bijeenbrengen van de “actiegroep Brugge(n) voor jongeren” , vertegenwoordigers
van relevante organisaties die zich engageren in Brugge(n) voor jongeren met als doel signalen te
capteren, ermee aan de slag te gaan, afstemming te bevorderen, …
Uitwerken en opvolgen van een algemeen communicatiebeleid en -plan rond Brugge(n) voor jongeren
o Onderhouden, actualiseren en verder promoten van bestaande website en evt. andere media
o Onderhouden en promoten van bestaande huisstijl binnen ruimer geheel van Brugge(n) voor
jongeren
o Opmaak regelmatige verslaggeving, opmaak jaarlijks werkingsverslag, regelmatige signaalnota’s.
o Vertegenwoordigen van Brugge(n) voor jongeren op allerlei relevant overleg en oppakken van
infovragen of toelichting rond de werking van Brugge(n) voor jongeren.

Ifv. doelstelling 2: Verhogen van het bereik van maatschappelijk kwetsbare jongeren in Brugge
●

●
●

Voeling houden met het jongerenhuis Route 36
o Bewaken van afstemming doelstellingen R36 op doelstellingen van Brugge(n) voor jongeren
o Open staan voor ondersteunende vragen vanuit het dagelijks bestuur van R36 of op vraag van de
stuurgroep
o Mee zoeken naar versterkende verbindingen van R36 met andere organisaties/overheden.
Opvolgen van de casusbespreking via de Netwerktafels BVJ en signalen detecteren (cfr. Doelstelling 3)
Socio-pedagogische visie ontwikkelen op de aanpak van maatschappelijk kwetsbare jongeren
o Ontgrenzen en beschikbaarheid van hulp- en dienstverleningsinstantie voor kwetsbare jongeren
verder opvolgen met het netwerk.

Ifv. doelstelling 3: Capteren en versterken van signalen die het netwerk en maatschappelijk kwetsbare
jongeren uitsturen.
Brugge(n) voor jongeren wil signalen van kwetsbare jongeren rond structurele problemen die ze ervaren in
diverse levensdomeinen en/of met bepaalde instituties opvangen en versterkt en gericht versturen, in
bijzonder rond de thema’s onderwijs, arbeid, wonen, hulpverlening.
o
o

o

Signalen vanuit het brede netwerk verzamelen.
Deze signalen regelmatig (2-jaarlijks) bundelen in een signaalnota ten aanzien van de
opdrachtgevers van Brugge(n) voor jongeren (Stadsbestuur, OCMW, CAW) en relevante andere
actoren.
Concrete voorstellen ontwikkelen en tot uitvoering brengen in samenwerking met partners om
een antwoord te geven op deze signalen.

Ifv. doelstelling 4: betrekken van maatschappelijk kwetsbare jongeren in het ontwerp en de uitvoering
van de projecten die ontwikkeld worden door Brugge(n) door jongeren zodat deze aansluiten op hun
noden en leefwereld en het netwerk als ondersteunend ervaren wordt door de jongeren.
●

●
●

Stimuleren van participatie van maatschappelijk kwetsbare jongeren in de werking van Brugge(n voor
jongeren
o Inhoud en doelstellingen van acties aftoetsen met jongeren
Ondersteunen van de ontwikkeling van een zelforganisatie en/of peergroupwerking om elkaars
ervaringsdeskundige te zijn en ervaringsondersteuning te kunnen geven
Ondersteunen van het opzetten van participatieve projecten/ontwikkelen van methodieken om
beeldvorming rond en van maatschappelijk kwetsbare jongeren in Brugge positief te beïnvloeden.

2. Kerncompetenties
1. Coördineren van gezamenlijke initiatieven in overleg met de stuurgroep: het nemen van correcte
beslissingen door het in rekening brengen van de verschillende posities binnen een context en dit met
het oog op het maximaliseren van het gemeenschappelijk belang
2. Conceptualiseren: conceptueel denken en werkbare oplossingen voorstellen (o.m. met het oog op het
vertalen van de conclusies van evaluatieonderzoek 2018 in concrete beleidsvoorstellen)
3. Organiseren: het proactief stellen van objectieven, het nauwgezet uittekenen van plannen en het
organiseren van de activiteiten (o.m. stuurgroep, netwerkmomenten)
4. Coping: zelfvertrouwen en zelfbeheersing tonen om met stress om te gaan en om kritiek te verwerken
5. Zichzelf ontwikkelen: aandacht besteden aan de eigen ontwikkeling en het continu aanleren van nieuwe
vaardigheden en kennis
6. Verbindend werken: netwerken en bemiddelen rekening houdend met de verschillende posities van de
partners
7. Oplossings- en resultaatgericht werken en ‘hands on’ mentaliteit om vanuit mogelijkheden dingen te
realiseren en partners daarin mee te betrekken.
3. Kennis en inzicht
●
●
●

Je hebt kennis van en inzicht in de mechanismen van structurele achterstelling en uitsluiting.
Je hebt kennis van en inzicht in de leefwereld en de ontwikkelingspatronen van kinderen en jongeren en
hebt voeling/kennis met/van de problematiek van maatschappelijk kwetsbare jongeren.
Je hebt inzicht in het functioneren van groepen.

●
●

Je bent bekend met Brugge en haar sociale kaart en met de werking van een lokaal beleidsniveau.
Je beschikt over een relevant Master of Bachelor diploma

4. Vaardigheden
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Je beschikt over organisatorisch talent.
Je bent een zelfstandige teamspeler.
Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
Je legt gemakkelijk contact, zowel met collega's als met beleidsverantwoordelijken.
Je bent besluitvaardig en kunt je beslissingen ook verantwoorden.
Je kunt omgaan met conflictsituaties.
Je bent flexibel en je kunt soepel schakelen tussen verschillende taken.
Je kan relativeren en opdrachten afgrenzen.
Je bent vertrouwd met courante ICT-toepassingen.

5. Houding
●
●
●
●
●
●
●
●

Je stelt je solidair en geëngageerd op ten aanzien van maatschappelijk kwetsbare groepen.
Je hebt een open en participatieve begeleidershouding, warm en respectvol.
Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid.
Je bent stipt, discreet en respecteert gemaakte afspraken.
Je werkt graag samen met anderen.
Je past je snel aan bij een wisselende situatie en je speelt vlot in op veranderingen.
Je bent leergierig en gretig om jeugdwelzijn in Brugge te versterken.
Occasioneel weekend- en avondwerk schrikken je niet af.

6. Wij bieden
●

Een voltijds arbeidscontract onbepaalde duur. Deze functie wordt gefinancierd met projectmiddelen die
gegarandeerd zijn tot einde 2019 en verlengbaar zijn.

●
●
●
●
●

Goede verloning op basis van ervaring en opleiding (barema B1a PC 319.01).
Standplaats in Brugge.
Een dienstfiets.
Kansen om je bij te scholen.
Een verantwoordelijke functie met een degelijke ondersteuning in een dynamische stad met een
solidaire maatschappijvisie.

Praktisch
●
●
●
●

Voor meer informatie over deze functie contacteer je Els Willems,
Els.Willems@cawnoordwestvlaanderen.be of 0471/762688.
Solliciteren: stuur vóór 1 juli een motivatie en een functioneel CV naar
sollicitatie@cawnoordwestvlaanderen.be
Op basis van het CV gebeurt een eerste selectie. Er worden gesprekken georganiseerd in de week van 30
juli. Na selectie ontvang je hiervoor een uitnodiging.
Indiensttreding: zo snel mogelijk en bij voorkeur 1 september 2018

