
 

 

Vierdewereldgroep  

“Mensen voor Mensen” vzw 

werft aan: 
 

stafmedewerker beleid & communicatie 

     (m/v/x - voltijds) 
 
 

 

 

Wie zijn wij? 
 

Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw is een vereniging waar armen het woord nemen.  
Er wordt gewerkt aan structurele armoedebestrijding: via groepswerking met mensen in armoede, in dialoog met 
heel wat partners in de samenleving en het beleid.   
Dit gebeurt via: 

- de basiswerking (isolement doorbreken, geloof in eigen kracht,…- o.a. via groepsgesprekken, individuele 

gesprekken, rechtenverkenning, soepbabbel, vormingsmomenten, ontspannende groepsuitstappen)  

- themawerkingen (realisatie grondrechten, o.a. cultuur/sport/vrije tijd, onderwijs, wonen) 

- de  speel-o-theek (speelgoed uitlenen en ontmoetingsmomenten tussen ouders en kinderen, knutsel-, spel- 

en voorleesmomenten) 

- buurtwerk in 3 Aalsterse buurten (verbinding tussen bewoners versterken, sociaal welbevinden verhogen, 

eenzaamheid en isolement tegen gaan) 

 

 

Inhoud van de job 
 

Wij zoeken bewust een voltijdse medewerker die twee profielen kan combineren. 
Met enerzijds 60% van de tijd een coördinerende verantwoordelijkheid om beleidswerk en lobbywerk op te zetten 
om structurele armoedebestrijding na te streven op het vlak van diverse grondrechten (wonen, cultuur, 
onderwijs,…).  Hierbij ga je aan de slag met de kennis die opgebouwd wordt in de vereniging en ondersteun je de 
huidige ploeg om die kennis meer en sterker naar buiten te brengen i.f.v. structurele armoedebestrijding.  Anderzijds 
werk je zelf ook 40% op het thema ‘recht op onderwijs’ waarbij je, in tandem met een ervaringsdeskundige in 
armoede, ook vormings- en intervisietrajecten van basisscholen begeleidt in Aalst i.f.v. structurele 
armoedebestrijding.  
 
We zoeken iemand met ervaring, enthousiasme en zeer sterke analytische, communicatieve en strategische 
vaardigheden. Je bent niet alleen opgeleid in, maar ook gepassioneerd door het bewerkstelligen en begeleiden van 
sociale veranderingsprocessen om mensenrechten te realiseren.  
 
Jouw concrete takenpakket: 
 

1. ‘Motor’ ivm het beleidswerk van de vereniging:  
- analyseren en oppikken wat naar boven komt uit de diverse themawerkingen en aan dossier-

opbouw doen 
- voorstellen formuleren tot beleidsverandering (mogelijk op diverse beleidsniveaus: lokaal, Vlaams, 

federaal, Europees) en een strategie uitstippelen om dit te bereiken 

- opportuniteiten in actuele ontwikkelingen op vlak van beleid in de samenleving snel opmerken en 
er naar kunnen handelen (flexibel samenspel van korte en lange termijnacties op vlak van beleid) 
 

2. Verantwoordelijk voor de externe communicatie van de vereniging, in nauwe samenwerking met een 
ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting – gericht op het versterken van solidariteit en een 
breed netwerk van medestanders.  Dit omvat communicatie naar beleid, middenveld, maar ook de 
klassieke en sociale media. 
 

3. Verantwoordelijk voor de realisatie & de opvolging van de jaarlijkse actie ihkv 17 oktober, Werelddag van 
Verzet tegen Armoede 
 

4. Meedraaien in de themawerking onderwijs: heel concreet door het opzetten van intervisietrajecten op 
basisscholen om, via meer ouderbetrokkenheid, de ontwikkelingskansen van kinderen uit gezinnen in 
armoede te verhogen.  Dit gebeurt in tandem met een ervaringsdeskundige in armoede en sociale 
uitsluiting. 

 

 
 
 



 

 
 
BELANGRIJK: deze functie omvat bewust ook een aspect ‘veldwerk’ op vlak van het thema onderwijs.  Wij weten 
uit ervaring dat ook zélf werken met mensen in armoede en lokale partners (hier: scholen, CLB,…) helpt om 
beleidswerk en externe communicatie te laten groeien met en vanuit mensen in armoede, wat cruciaal is voor een 
vereniging waar armen het woord nemen.  De grote focus van deze functie ligt echter op beleids- en communicatie-
werk, in nauwe samenwerking met de coördinator, het team en de vrijwilligers. 
 
 

Profiel en belangrijkste selectiecriteria: 
 

 masterdiploma (bij voorkeur in sociale wetenschappen en/of menswetenschappen)  

 minstens 3 jaar relevante werkervaring m.b.t. armoedebestrijding en het opzetten van sociale verande-
ringsprocessen en beleidsbeïnvloeding 

 je hebt kennis van de leefwereld van mensen in armoede en staat open en onbevangen tegenover hen, je 
bent verdraagzaam t.a.v. alle bevolkingsgroepen 

 je deelt de waarden en missie van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw 

 je werkt gestructureerd en kan goed organiseren 

 strategisch denken/werken is een van je troeven 

 je staat open voor de verworven expertise binnen de vereniging 

 je bent creatief en vernieuwend  

 je kijkt en denkt vanuit een helikopterperspectief: je bent in staat om signalen op te pikken, te analyseren 
en om te zetten in een strategische aanpak i.f.v. beleidsbeïnvloeding en zo de vereniging te ondersteunen 
in deze opdracht 

 je kan zowel mensen in armoede, partnerorganisaties als beleidsverantwoordelijken enthousiasmeren 

 je hebt een vlotte communicatiestijl en spreekt graag voor een groep, met de pers,… 

 je beschikt over een vlotte pen en bent sterk in toegankelijke schriftelijke communicatie 

 je bent thuis in sociale media en kan dit professioneel gebruiken  

 je kan zelfstandig werken én in teamverband 

 je bent stressbestendig 

 je bent bereid (occasioneel) ook ‘s avonds en in het weekend te werken 

 pluspunten zijn: ervaring in werken met mensen in armoede en met beleidswerk, in de nabije omgeving 
wonen. 
 

 

Wij bieden: 
 

 voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur, met onmiddellijke indiensttreding (start met een contract van 
bepaalde duur als proefperiode) 

 verloning volgens PC 329 - B1c (na 3 jaar, promotie naar B1b) + maaltijdcheques na 6 maanden en een 
groepsverzekering 

 een uitdagende job in Aalst die bijdraagt tot structurele armoedebestrijding en verbinding tussen mensen, 
in een kernteam van 9 beroepskrachten en 70 vrijwilligers 

 een dynamische en gedreven werkomgeving binnen een vereniging waar armen het woord nemen. 
 
 

Geïnteresseerd? 
 

Mail je CV en motivatiebrief tegen 27/01/2021 naar Vierdewereldgroep “Mensen voor Mensen” vzw – t.a.v. Joke 

Steenhoudt: joke@vierdewereldgroepaalst.be. 
  

De selectiegesprekken zullen plaats vinden op dinsdag 02/02/2021 vanaf 13u30. 
 

mailto:joke@vierdewereldgroepaalst.be

