Vierdewereldgroep
“Mensen voor Mensen” vzw
zoekt:
2 buurtwerkers voor een innovatief project
(m/v - 100% VTE)
Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw is een vereniging waar armen het woord nemen in Aalst.
We werken aan structurele armoedebestrijding om de oorzaken van armoede aan te pakken: via
groepswerking met mensen in armoede, in dialoog met heel wat organisaties/diensten en het beleid.
Verbinding en solidariteit zijn sleutelwoorden voor een samenleving waar elke mens tot zijn recht
komt.
Net op die verbinding willen we inzetten met dit innovatieve concept van buurtwerking in Aalst: ‘B² Buurten en Bewoners: het kleine ontmoeten als grote kans’. Een vernieuwende, verbindende en empowerende aanpak van maatschappelijk buurtopbouwwerk, geïnspireerd op de doctoraatsstudie van
RUTH SOENEN, Het kleine ontmoeten. Over het sociale karakter van de stad, Garant, 2006 (zie bijlage
voor meer info over ons project).
We zijn op zoek naar 2 enthousiaste buurtwerkers met veel goesting om dit nieuwe project uit de grond
te stampen in 3 vooropgestelde buurten in Aalst. Heb jij zin om mee vorm te geven aan dit unieke
project? Solliciteer dan zeker!

Profiel en belangrijkste selectiecriteria:















je beschikt minimaal over een bachelordiploma (bij voorkeur van sociale of menswetenschappen) en hebt minstens 2 jaar ervaring
je hebt een open geest, bent creatief en durft ongebaande wegen kiezen om nieuwe
dingen te proberen
je bent van nature een ‘verbinder’: je hebt een natuurlijke flair in het leggen van contacten met alle types van mensen, in het bijzonder de meest kwetsbare mensen
je kunt anderen bewegen en motiveren om hun talenten te delen met buren
je hebt een visie op sociale rechtvaardigheid en hoe solidariteit vorm kan krijgen in een
buurt
je hebt een sterk analytisch vermogen om het sociaal en territoriaal kapitaal van een
buurt in kaart te brengen
je werkt planmatig en doelgericht
je legt de link tussen veldwerk en beleidswerk door signalen op te pikken, te analyseren
en om te zetten in beleidsaanbevelingen
je kan zowel in team als zelfstandig werken
je bent eerste aanspreekpunt in de buurt, maar werkt steeds vanuit het besef dat niet
jij maar de buurtbewoners de eigenaars zijn van dit project
je hebt een vlotte pen
je kijkt open en onbevangen naar mensen in armoede
je deelt de visie van de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw
je bent bereid ook ‘s avonds en (occasioneel) in het weekend te werken

Wij bieden:






100% tewerkstelling voor de duur van 3 jaar, met evt. verlenging tot 6 jaar (afhankelijk
van de subsidies)
verloning volgens PC 329 - B1c + maaltijdcheques na 6 maanden en een groepsverzekering
onmiddellijke indiensttreding
een uitdagende job in Aalst die bijdraagt tot structurele armoedebestrijding en
verbinding tussen mensen, in een kernteam van 6 medewerkers en 70 vrijwilligers
een dynamische en gedreven werkomgeving binnen een vereniging waar armen het
woord nemen.

Geïnteresseerd?
Mail voor 09/01/2020 je motivatiebrief met cv naar Joke Steenhoudt:
joke@vierdewereldgroepaalst.be
De selectiegesprekken zullen plaats vinden op dinsdag 14/01/2020 vanaf 13u.

BIJLAGE: omschrijving van het project
B² - Buurten en Bewoners: het kleine ontmoeten als grote kans
B² is een vernieuwende, verbindende en empowerende aanpak van maatschappelijk
buurtopbouwwerk, geïnspireerd op de doctoraatsstudie van RUTH SOENEN, Het
kleine ontmoeten. Over het sociale karakter van de stad, Garant, 2006.
Wij willen het sociale karakter van de stad, in dit geval de 3 naar voorgeschoven
buurten, verkennen, actief stimuleren en positief in beeld brengen. Dit werkt als een
zelfversterkend proces op het welzijn én de sociale cohesie van buurtbewoners.
Het start met een grondige analyse in de buurt waarbij we, naast noden en tekortkomingen, de bewoners ook bevragen op hun tijdsbesteding, interesses, hoe ze zich
bewegen in de buurt en de stad. We gaan daarbij op zoek naar onontgonnen bronnen
van sociaal kapitaal die cruciaal kunnen zijn in het verhogen van de maatschappelijke
participatie van de bewoners: bv. op iemands hond passen, een buur naar de dokter
brengen, samen eens koffie drinken of boodschappen doen, in de (volks)tuin helpen,
enz. Daarnaast brengen we ook onontgonnen territoriaal kapitaal in de wijk in beeld.
Bv. openbare wachtplaatsen zoals een bushokje, private ruimte die vrij is in het
weekend (speelplaats van een school, parkeerterrein van winkels,…), onbenutte of
ontbrekende groene plekken in de buurt, private plekken zoals de wachtzaal van de
huisdokter,…
In dit project gaan we actief en intentioneel kleine, informele ontmoetingsmomenten stimuleren. Positieve en proactieve kleine acties hebben een geweldig positief
en verbindend potentieel. Veel ‘lichte contacten’ hebben ook een collectief effect
omdat ze net de sfeer of het sociaal klimaat van een wijk bepalen. Ze maken dat
verschillen minder een ‘probleem’ worden en dat het fijn wonen is in de buurt.
Hiermee verhogen we ook de kans tot verdiepende contacten die alle geboren
worden in dat ‘kleine ontmoeten’.
We gaan op zoek naar de aanwezige krachten, talenten en mogelijkheden van de
buurt en zijn bewoners. We kiezen ervoor om een zeer universele aanpak te
bewandelen waarbij buurtbewoners niet als ‘kwetsbare’, ‘arme’… benaderd worden,
maar als MENS met talenten, tijd, interesses en hobby’s die kunnen gedeeld worden
met buren. Er wordt gewerkt aan het faciliteren van verbindingen over culturen
leeftijden, gender en klasse heen en zo onderlinge solidariteit, begrip en integratie
bevorderen. We gaan in onze aanpak van buurtopbouwwerk niet voor grote
buurtfeesten of actiecomités die regelmatig vergaderen (deze vormen ongewild vaak
een hoge drempel voor buurtbewoners en spreken slechts een smal segment van de
buurtbewoners aan).
Door actieve aanwezigheid in de buurt, bouwt de buurtopbouwwerker een breed
netwerk uit met bewoners, verenigingen en andere actoren in de wijk. Er wordt
gebruik gemaakt van en afgestemd met de aanwezige ontmoetingsplekken en
initiatieven in de buurt, zoals bv. de volkstuintjes in 2 van de 3 buurten.
Op zoek gaan naar een aantal sleutelfiguren in de wijk is cruciaal om verdere
contacten te leggen, ontmoeting en verbinding te realiseren. Met een outreachende
aanpak trachten we niet enkel de mensen te bereiken die gemakkelijk hun weg
vinden naar buurtactiviteiten, maar gaan we ook actief op zoek naar de meest
kwetsbare mensen. Kleine ontmoetingen kunnen ook een grote betekenis hebben
voor mensen die anders vaak ‘onzichtbaar’ blijven in een buurt en op verschillende
vlakken uitsluiting ervaren.

De buurtopbouwwerker krijgt de uitdrukkelijke opdracht om bruggen te slaan tussen
buurtbewoners, maar ook om de link te maken met het bestaande aanbod van hulpen dienstverlening, verenigingen, socio-culturele activiteiten, enz. Buurtopbouwwerk
is ook de schakel tussen bewoners en beleid. Door te luisteren naar de buurtbewoners, leren we wat er leeft in de wijk. Met deze signalen gaan we dan ook samen
aan de slag. Met bewoners, verenigingen en andere actoren werken we toe naar acties
die antwoorden bieden op uitdagingen en noden in de wijk.
Dit project krijgt ook vorm in nauwe samenwerking met verschillende diensten van
de Stad Aalst.

Waarom buurtwerk vanuit Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen, vereniging waar
armen het woord nemen?
Vanuit respect en gelijkwaardigheid werken met mensen in armoede en niet-armen,
streven naar solidariteit en verbinding zit al meer dan 25 jaar verweven in het DNA
van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen. Emancipatie en empowerment,
vertrekkend van ieders mogelijkheden en talenten is steeds ons uitgangspunt. Deze
visie willen we ook in het buurtopbouwwerk uitdragen. Daarbij vertrekken we
bovendien vanuit de ervaringskennis van de meest kwetsbare mensen, die vaak het
minst gehoord worden in onze samenleving. Deze opdracht vormt een mooie kans
om – ook buiten onze vereniging – meer in te zetten op de broodnodige verbinding
tussen armen en niet-armen.
Om de noden en kwaliteiten in de 3 specifieke wijken te leren kennen, kunnen we
beroep doen op bestaande contacten (waaronder ook een aantal mogelijke
‘sleutelfiguren’ in bepaalde wijken). Door meer de straat op te gaan, krijgen we de
kans om nieuwe mensen te bereiken, ook de meest kwetsbare groepen. We hebben
al heel wat expertise opgebouwd over de leefwereld van mensen in armoede, wat
op zich ook een zeer diverse groep is (jonge ouders, oudere alleenstaande mensen,
gezinnen van verschillende etnisch-culturele achtergronden, zieken, werkloze
mensen, mensen met een beperking,...). De inbreng van ervaringsdeskundigen in
armoede geeft veel inzichten en opent deuren die anders gesloten blijven.
Zowel individuele contacten als groepsgesprekken kunnen een rijkdom bevatten aan
informatie, ervaringen en ideeën. Door buurtbewoners een stem te geven geef je
hen waardigheid en kom je tot gedragen oplossingen/oplossingen met de meeste
slaagkans. Zij zijn namelijk degenen die het best weten hoe het is om in hun wijk te
leven en hoe we samen aan meer sociale cohesie en welbevinden kunnen werken.
Hiervoor kunnen we putten uit onze ervaring in krachtgericht groepswerk. In dialoog
met wijkbewoners, partners en beleid kunnen we kansen benutten en knelpunten
op wijk- en stadsniveau aanpakken.
De brug maken met hulpverlening of diensten & toeleiding naar allerlei activiteiten
gebeurt steevast in onze vereniging, waardoor we dit netwerk en onze expertise hier
volop kunnen inzetten in de verschillende buurten.
Ook de UiTPAS, een sleutelinstrument in onze vereniging, is een verbindende factor
die ihkv buurtwerk ingezet kan worden. Het bijzondere is dat dit mensen verbindt
rond cultuur/sport/samen leuke dingen doen, niet rond een probleem. Hetzelfde
geldt voor de speel-o-theek, waar gezinnen vanuit allerlei achtergronden elkaar
ontmoeten en verbinding spontaan ontstaat rond de kinderen.

