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Sociaal werk·st·er voor het project HousingFIRST (M/V/X) 
Tijdelijk contract, 1 VTE, PC 319.00 met mogelijkheid van omzetting naar vast contract  
 

Over DoucheFLUX 
DoucheFLUX vzw wil de uitsluiting tegengaan van mensen in extreme armoede, met of zonder dak boven 
het hoofd, met of zonder papieren, van hier of van elders. De mens en zijn waardigheid staan centraal. Het 
einde van dak- en thuisloosheid is het uiteindelijke doel. 
 
DoucheFLUX verstrekt levensnoodzakelijke diensten, organiseert activiteiten die energie en (zelf)waarde 
stimuleren en stelt vrijwilligerswerk in haar organisatie ook voor hen open. Ze betrekt actief mensen in 
bestaansonzekerheid in haar actievoering die de stereotiepe beeldvorming rond extreme armoede 
deconstrueert en focust op dakloosheid als een oplosbaar probleem.  
 
Het project HousingFIRST van DoucheFLUX richt zich op dak- en thuisloze mensen die weinig of geen 
toegang hebben tot huisvesting door een combinatie van sociale onzekerheid, geestelijke 
gezondheidsproblemen, verslavingen en lichamelijke kwalen. Het doel is om hun een betere toegang tot 
continue sociale, gezondheids- en huisvestingsrechten te geven. 
 

De begeleide mensen hebben toegang tot huisvesting onder dezelfde voorwaarden als elke huurder: de 
huur betalen en het huurcontract respecteren. Om deze toegang tot huisvesting duurzaam te maken, 
biedt ons team progressieve en gepersonaliseerde ondersteuning op alle levensgebieden. 

 

Jouw functie 
Opdrachten: 

De kerntaak van de maatschappelijk werk.st.er is het verlenen van mobiele, op maat gesneden en mogelijk 
intensieve steun aan de begunstigden van het project. Daarnaast verstrekt hij/zij aan het team de nodige 
kennis en technische vaardigheden voor de administratieve opvolging. Hij/zij streeft ernaar om zowel de 
begunstigden als het team inzicht te verschaffen in de juridische en institutionele mechanismen. 

Op het snijvlak van de levenstrajecten van de begunstigden en de samenleving als geheel kan de 
maatschappelijk werk.st.er ook een rol van woordvoerder opnemen om de realiteit van de begunstigden 
zichtbaar te maken en ervan te getuigen in de publieke ruimte. Deze intermediaire positie biedt de basis 
voor een kritische analyse van de sociale en politieke machtsverhoudingen binnen de hedendaagse 
wereld, die aan bod kunnen komen tijdens bezinningsmomenten (brainstormings, supervisies, enz.) met het 
team. 
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Taken: 

Tegenover de begunstigden van het project, tijdens huisbezoeken of begeleiding bij externe procedures: 

• verbinding maken en behouden, 

• de persoon begeleiden in zijn/haar herstelproces en hem/haar helpen een antwoord te vinden op 
zijn/haar verlangens en behoeften, 

• helpen een zorgnetwerk rond de persoon te creëren, met inachtneming van zijn/haar wensen en 
het beroepsgeheim. 

 
Tegenover het team: 

• deelnemen aan de globale begeleiding van de begunstigden, 

• deelnemen aan supervisies, teamvergaderingen, brainstormings, 

• inzicht verschaffen in de ervaring van de begunstigden,  

• kennis verschaffen van administratieve en institutionele mechanismen, 

• deelnemen aan de opbouw van het project, de methodologie en de instrumenten, 

• het team een kritische reflectie geven over de administratieve, institutionele en politieke evoluties en 
vraagstukken, 

• deelnemen aan de opstelling van het activiteitenverslag. 

 

Tegenover de buitenwereld: 

• partners ontmoeten om de begeleiding van de begunstigden van het project te verbeteren,  

• hulp bij externe communicatie. 

 

Vereist profiel 
• diploma van sociaal werk·st·er, 

• goede kennis van klinisch werk, risicovermindering bij het gebruik van drugs, herstelwerk, 

• kennis van de Brusselse sociale sector, 

• goed in netwerken en teamwerk, 

• proactief, veelzijdig en initiatiefrijk, 

• praktisch ingesteld en goed organisatorische vaardigheden, 

• onbevooroordeelde blik, onvoorwaardelijke zorg, vrijheid van keuze, versterking van de 
capaciteiten om voor zichzelf op te komen, participatie. 

 
Wij bieden 

• een contract van bepaalde duur van 01.01.2023 tot 31.12.2023 

• een werkgeest in lijn met ons sociale project 

• een tussenkomst voor het openbaar vervoer 

• een dynamisch team en een aangename, participatieve werksfeer 
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Selectieprocedure 
Om te solliciteren, wordt je verzocht: 

• een cv en een motivatiebrief voor te leggen 

• ten laatste op donderdag 10.11.2022 via mail naar jerome.guiot@doucheflux.be 

Na een eerste selectie op basis van cv en motivatiebrief, worden de geselecteerde kandidaten 
uitgenodigd voor een gesprek. 

 

Voor meer info 

jerome.guiot@doucheflux.be 

0473 22 95 16 

www.doucheflux.be 


