
 
Kind en Preventie vzw, organiserend bestuur van consultatiebureaus, prenatale steunpunten en 
inloopteams in Vlaanderen en Brussel, werft aan:  
 
 
Agogisch begeleider inloopteam  Antwerpen.  
Standplaats: Pothoekstraat 112,  2060 Antwerpen 
 
Een inloopteam biedt laagdrempelige preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning aan 
maatschappelijk kwetsbare (aanstaande) gezinnen met kinderen van 0 tot 6 jaar.  
 
Opdrachten:  
 
1ste fase:  

- Ontwikkelen van een concept materiële en praktische ondersteuning voor maatschappelijk 
kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. 

- Uitdenken concepten ruilboetiek, mama & babycocooning. 
- Operationaliseren concepten in samenwerking met vrijwilligers. 

 
2de fase:  

- Vanuit methodieken van materiële en praktische ondersteuning drempelverlagend werken 
aan de reguliere opdrachten van een inloopteam: onthaal, groepswerk, individuele 
ondersteuning. 

 
Deze inloopteamwerking zal uitgebouwd worden binnen de Huizen van het Kind Pothoek en Deurne-
Noord. 
 
 
Basiscompetenties: 

- Je bent ondernemend en innovatief. 
- Je werkt inzichtelijk, resultaat- en kwaliteitsgericht. 
- Je hebt kennis van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. 
- Je kan verschillende informatiebronnen hanteren. 
- Je kent de sociale kaart. 
- Je bezit goede communicatievaardigheden en je bent contactvaardig. 
- Je hebt een actieve ingesteldheid in het uitbouwen en onderhouden van samenwerking en 

netwerken. 
- Je begrijpt de organisatiecultuur en –structuur en de ruimere context waarin Kind en 

Preventie vzw opereert. 
 
Specifieke competenties: 

- Je kan een concept uitdenken, uitwerken en operationeel maken. 
- Je hebt eens sterk organisatievermogen en bent een kei in planning en uitvoering. 
- Je kan mondeling en schriftelijk rapporteren en verantwoorden. 
- Je kan autonoom werken en in teamverband. 
- Je hebt affiniteit en ervaring met de preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning en 

met het werken met vrijwilligers. 
- Sociaal-culturele innovatie maakt deel uit van je werkstijl. 

 
Basishouding: 
 
Je gelooft in de kracht van mensen, staat open voor de ander, het vreemde, het nieuwe, je bent 
respectvol ten aanzien van ieders eigenheid, je staat open voor dialoog en hebt een kritische 
ingesteldheid.  
 
Je hebt affiniteit met een maatschappelijk kwetsbare doelgroep, je staat open voor anderstaligheid 
en etnisch-culturele diversiteit. 
 



Je bent flexibel, hebt zin voor samenwerking en initiatief, werkt consensusgericht. Je bent mobiel 
en bereid je te verplaatsen naar verschillende locaties. 
 
 
 
Profiel:  
 
Je bent in het bezit van een bachelor diploma of diploma van gelijkgesteld niveau, bij voorkeur in 
de sociale richting. 
Je hebt minstens 5 jaar relevante werkervaring. 
 
 
Aanbod: 
 
Contract onbepaalde duur, indiensttreding vanaf 5 januari 2015. 
 
3/5 tewerkstelling, 22u48u /38u 
 
Barema schaal A1 - Paritair comité 319.01 
Relevante werkervaring of anciënniteit wordt in rekening gebracht. 
 
 
Interesse?  
 
Stuur je kandidatuur (motivatiebrief en CV) naar sollicitaties.antwerpen@kindenpreventie.be   
vóór 20 november 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


