Kunstacademie Geraardsbergen i.s.m. Samenlevingsopbouw
Oost-Vlaanderen vzw heeft een

VACATURE ‘OPBOUWWERK IN KUNSTACADEMIE’
IN GERAARDSBERGEN
1 halftijds contract (19 uur)






Heb je feeling met creatieve ontplooiing en artistieke vorming in deeltijds kunstonderwijs?
Adem je participatie uit? Zie je dit als een recht?
Wil je mee werk maken van het recht op culturele ontplooiing voor iedereen?
Zie je het opstarten van nieuwe projecten of initiatieven telkens als een persoonlijke uitdaging?
Geeft samenwerken je energie?

DAN IS ONDERSTAANDE VACATURE ZEKER IETS VOOR JOU!

TEWERKSTELLINGSPLAATS
Kunstacademie Geraardsbergen
Grotestraat 20A
9500 Geraardsbergen

INDIENSTTREDING
Indiensttreding
Februari 2021

SAMENLEVINGSOPBOUW OOST-VLAANDEREN VZW
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw is sinds 1986 een van de 8 vzw’s in Vlaanderen die erkend
is als regionaal instituut voor de samenlevingsopbouw. Meer dan 40 gemotiveerde medewerkers en
150 vrijwilligers staan in voor de organisatie van een waaier aan sociale projecten en acties in diverse
Oost-Vlaamse steden en gemeenten behalve Gent.
Voor groepen die kampen met sociale uitsluiting en achterstelling, zet Samenlevingsopbouw OostVlaanderen zich in als een professionele, ondersteunende en belangenbehartigende organisatie.
Als pluralistische vzw zijn wij niet waardenvrij. Wij zijn vóór solidariteit, tegen discriminatie, voor
rechtvaardigheid, tegen armoede, voor inclusie. Dat is waar het voor ons om draait.
SAMENLEVINGSOPBOUW IS OP DRIE TERREINEN ACTIEF
•

Het realiseren van grond- en mensenrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen met bijzondere focus op het recht op wonen, onderwijs, arbeid, sociale bescherming en gezondheid;

•

Het versterken van aandachtsgebieden (hoofdzakelijk achtergestelde buurten);

•

Het bevorderen van collectief burgerschap, met bijzondere aandacht voor democratie, diversiteit,
antiracisme, klimaat en sociale rechtvaardigheid en een solidaire en warme samenleving.

SAMENLEVINGSOPBOUW GENEREERT ENERGIE DIE MENSEN IN BEWEGING ZET EN LEIDT TOT
EMPOWERMENT

We laten maatschappelijk kwetsbare groepen zelf aan het woord, versterken hun stem, doen beroep op hun competenties, laten hen verantwoordelijkheid nemen en dragen, zoeken samen naar
oplossingen.
Investeren in vrijwilligerswerk is daarvan een logisch gevolg.
WISSELSTROOM

We bouwen een brug met andere middenveldorganisaties, met lokale besturen, met de ruime samenleving. Noodzakelijk en verruimend om de beste oplossing haalbaar, duurzaam en met groot
draagvlak te realiseren.
Dialoog tot stand brengen tussen betrokken doelgroepen en oplossingspartners is daarbij onontbeerlijk.
UITSTRALING

We willen dat oplossingen vertaald worden in structurele en duurzame resultaten.
Dit moet leiden tot een meer rechtvaardig en sociaal beleid!

SAMENLEVINGSOPBOUW REKENT HIERVOOR OP HET DAGDAGELIJKSE ENGAGEMENT VAN EEN
VEERTIGTAL OPBOUWWERKERS EN PROJECTMEDEWERKERS.
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OPBOUWWERKERS EN PROJECTMEDEWERKERS HEBBEN TWEE KERNOPDRACHTEN:
•

Versterken van maatschappelijk kwetsbare groepen. Dat wil zeggen dat opbouwwerkers agogisch
werken vanuit en mét mensen. Ze versterken individuen en groepen in achtergestelde posities. Zo
krijgen zij meer greep op hun situatie en hun omgeving. Ze vertrekken van hun competenties en
veranderingsvermogen om te streven naar het verbeteren van hun maatschappelijke positie. In hun
projecten staan groepsprocessen, participatie, empowerment en emancipatie van de doelgroep centraal.

•

Duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen bepleiten. Deze kernopdracht wijst op het
beleidsgerichte werk dat opbouwwerkers doen vanuit en met de mensen om te komen tot structurele veranderingen die hun gemeenschappelijk ervaren problemen aanpakken.

Hiervoor zijn vaak aangepaste, specifieke beleidsmaatregelen nodig op het lokale en/of bovenlokale
beleidsniveau. Meer informatie over Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw kan je terugvinden
op onze website: www.samenlevingsopbouw.be/oost-vlaanderen.

FUNCTIEBESCHRIJVING

SITUERING VAN HET PROJECT
De kunstacademie Geraardsbergen (KAG) wenst een opbouwwerker in dienst te nemen die zich erop
toelegt om het deeltijds kunstonderwijs toegankelijker te maken voor gezinnen in een maatschappelijk
kwetsbare positie.
Via opbouwwerkinitiatieven bouw je bruggen tussen het gezin, de academie en het welzijnsnetwerk.
Als opbouwwerker ga hierbij zowel met de kunstacademie als met de cursisten en hun thuissituatie
aan de slag.
Daarnaast wordt het team van kunstdocenten en het organisatiebeleid van de Kunstacademie versterkt in de omgang met maatschappelijk kwetsbare cursisten en gezinnen. Het traditionele aanbod
sluit niet altijd aan bij de mogelijkheden en sociale realiteit van deze doelgroepen. Het verhogen van
de betrokkenheid, het blootleggen en aanpakken van drempels, het adequaat reageren op armoedesituaties enz. zijn hierbij concrete doelen.
Voor de begeleiding van kinderen kan KAG rekenen op het Huis van het Kind. Het uitwerken van een
goede begeleiding van volwassen cursisten en de vorming van/ expertisedeling met kunstdocenten
behoort tot de opdrachten. Via concrete initiatieven wordt de samenwerking tussen de Kunstacademie en het welzijnswerkveld verder bevorderd.
Het is een nagelnieuw project, en pionierswerk in Vlaanderen. Samenlevingsopbouw heeft ervaring in
de uitbouw van projecten in het reguliere onderwijs. Uit deze ervaring kan inspiratie geput worden.
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Maar de vertaalslag hiervan naar concrete initiatieven in het DKO en de lokale situatie, de ontwikkeling
van een nieuw concept maakt integraal deel uit van jouw job. Als je je graag vastbijt in het verkennen
en ontdekken, zoeken, uitproberen en nieuwe dingen ontwikkelen, is dit een uitgelezen job. Verder
ontwikkel je mee visie, leg je contacten met samenwerkingspartners en zoek je steeds naar nieuwe
verbindingen.
Je hebt feeling met de werking van een kunstacademie, je krijgt energie van kunst en creativiteit.
Je neemt als halftijdse opbouwwerker zelf verantwoordelijkheid op voor het project. Je krijgt het gezelschap van een voltijdse collega met gelijkaardige opdracht binnen het secundair onderwijs in Geraardsbergen. Je kan rekenen op de werkbegeleiding van een beleidsmedewerker van Samenlevingsopbouw die verantwoordelijk is voor de diverse projecten in Geraardsbergen. Daarnaast kan je rekenen op de werkbegeleiding van een beleidsmedewerker van de Kunstacademie die verantwoordelijk
is voor de samenwerkingen en projecten van de Kunstacademie en netwerkvorming in Geraardsbergen.

TAKENPAKKET
✓ Je gaat in dialoog met de kunstacademie initiatieven ontwikkelen die de academie ondersteunt
in haar gelijke kansenbeleid;
✓ Je bevraagt de leerkrachten, ouders en jongeren naar hun drempels en zet hieromtrent dialoogtrajecten op;
✓ Je staat mee in voor drempelverlaging en het zichtbaar maken van de aanbod bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen
✓ Je ondersteunt het team bij de inhoudelijke en organisatorische omslag naar betere toegankelijkheid; je organiseert vorming voor het team omtrent de sociale realiteit van deze gezinnen en
hun drempels;
✓ Je gaat op huisbezoek bij maatschappelijk kwetsbare leerlingen en probeert de brug te slaan tussen thuis en de academie;
✓ Je maakt werk van samenwerkingsverbanden en neemt deel aan relevante overleggroepen;

VERWACHTE COMPETENTIES
JOUW KERNCOMPETENTIES
 BASISHOUDING
•
•
•
•
•
•
•

Organisatie-identificatie
Mensgerichtheid
Betrouwbaarheid
Flexibiliteit
Samenwerking
Stakeholder-gerichtheid
Discretie en integriteit

 PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT
•
•
•
•
•

Zelfreflectie en -ontwikkeling
Assertiviteit
Resultaats- en procesgerichtheid
Plannen & organiseren
Omgaan met stress
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 AGOGISCHE GERICHTHEID
•
•
•

Mensen individueel versterken
Empowerend werken
Werken met groepen

 MAATSCHAPPELIJKE GERICHTHEID
•
•
•
•

Omgevingsgericht ondernemerschap
Netwerken
Politiek handelen
Innovatief handelen

FUNCTIEVEREISTEN



Een diploma in een menswetenschappelijke richting is een troef, maar geen vereiste;



Je hebt voldoende concrete en relevante werkervaring;



Je bent bereid je flexibel op te stellen binnen de job;



Je bent in staat aansluiting te vinden bij de leefwereld van diverse inwoners in een
maatschappelijk kwetsbare situatie;



Als je ervaring hebt in het werken met anderstalige en/of generatiekansarme gezinnen, is dit
zeker een troef;



Wonen in de omgeving en/of kennis van de omgevingscontext is een pluspunt;



Je kan je vlot verplaatsen op momenten dat het werk dit vereist.

ARBEIDSVOORWAARDEN



Een halftijds contract (19 uur) bij de Kunstacademie Geraardsbergen



Barema: wettelijke verloning volgens Vlaamse overheid (onderwijs) op bachelor of masterniveau afhankelijk van het diploma en eventueel pedagogisch getuigschrift.



Een boeiende en afwisselende job;



Verlofregeling conform onderwijs = schoolvakanties



Smartphone en laptop worden ter beschikking gesteld;



Diverse vormen van ondersteuning/opvolging vormen een belangrijk onderdeel van het
personeelsbeleid van onze organisatie.



Verplaatsingsvergoeding :
• Openbaar vervoer: 100%
• Fietsvergoeding
• Autovervoer : minimale bijdrage
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AANWERVINGSPROCEDURE



Je bezorgt je motivatiebrief en curriculum vitae ter attentie van Wouter Hennion (directeur)
via info.oost-vlaanderen@samenlevingsopbouw.be en dit uiterlijk op donderdag 21 januari.



Op vrijdag 22 januari maakt de selectiecommissie een keuze uit alle kandidaten op basis van
de sollicitatiebrieven;



Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, krijg je vooraf een korte opdracht die je
aan de hand van een creatieve presentatie aan de selectiecommissie zal moeten toelichten
(10-tal minuten);



Het sollicitatiegesprek met de selectiecommissie is voorzien op maandag 25 januari 2021.



Indiensttreding: bij voorkeur vanaf 1 februari 2021.

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE INHOUD VAN DE FUNCTIE EN DE
WERKOMSTANDIGHEDEN, KAN JE OOK GERUST TELEFONISCH CONTACT OPNEMEN MET
WOUTER HENNION (DIRECTEUR): 0491 344 113
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