Vacature : Buurtwerkers gezocht voor het ALCOV-project (Acting Locally to Control
the Virus)
De Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten (FBMD) brengen de
verschillende maatschappelijke diensten uit Wallonië en Brussel samen en treden op als hun
vertegenwoordiger.

Om de maatschappelijke spelers die actief zijn op het terrein te ondersteunen, ontwikkelt de federatie
projecten, organiseert ze opleidingen en bouwt ze expertise op, in het bijzonder met betrekking tot
het recht op voeding, water en energie. Verder voedt ze via haar onderzoekactie-projecten de
reflectie over het maatschappelijk werk en het sociaal beleid.

Op basis van deze analyses en in samenwerking met maatschappelijk werkers interpelleert zij en doet
zij aanbevelingen aan overheidsinstanties, administratieve diensten en verenigingen.

Opdrachten :

In het kader van de strijd tegen het Covid-19-virus heeft het ALCOV-project tot doel te zorgen voor
een lokale link met de gezondheids- en sociale diensten om de door het virus getroffen personen te
begeleiden (tijdens isolatie of quarantaine) en kwetsbare bevolkingsgroepen te ondersteunen.

Deze missie zal worden uitgevoerd door een mobiel team van 27 wijkgezondheidswerkers die door de
FBMD zijn aangeworven.

Het doel van deze participatieve begeleiding en informatieverstrekking is de toegang van de bewoners
tot sociale bijstand en gezondheidszorg (al dan niet rechtstreeks verbonden met covid-19) te
vergemakkelijken.

Deze opdracht maakt deel uit van een op opbouwwerk gebaseerde aanpak om iets te doen aan de
sociale en gezondheidsomstandigheden waarin achtergestelde bevolkingsgroepen leven en die hun
vermogen om het virus te bestrijden verzwakken.

De rol van de buurtwerker omvat drie soorten acties in de buurten :
 Acties in het kader van sociaal opbouwwerk en gezondheid
 Bewustmakingsactiviteiten in een sector of wijk (preventie - screening - quarantaine vaccinatie) met de gezondheidswerkers van de medische centra
 Bewustmakings- en ondersteuningsactiviteiten op individueel niveau (individuen en
gezinnen)

De opdracht van het buurtwerker evolueert naar gelang van de epidemische situatie:





Wanneer de epidemie afwezig is, maakt zij maakt deel uit van het lokale geïntegreerde
sociale gezondheidsbeleid als middel ter bevordering van de gezondheid en de toegang tot
rechten, waaronder het recht op gezondheid
Wanneer de epidemie op een laag niveau circuleert, concentreert zij zich op de doelstelling
om de uitbraken te verminderen
Wanneer de epidemie een hoge intensiteit bereikt, tracht hij de incidentie ervan terug te
dringen door te zorgen voor een intensieve verspreiding van informatie.

Profiel en vaardigheden:






Bachelor in de humane wetenschappen (sociaal werker, opvoeder, verpleegkundige,
wijkverpleegkundige,...)
goede kennis van het Brusselse verenigingsleven, sociale en gezondheidsverenigingen
Gemakkelijk contact, zin voor initiatief, proactiviteit
Beroepservaring als maatschappelijk werker is een pluspunt
Kennis van het Nederlands en het Frans

Voorwaarden:
Voltijds contract tot minstens 31 december 2022, met mogelijkheid tot verlenging
Salaris volgens barema CP 330 - schaal 1.55-61-77
werkplaats : Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Werkgever : Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten vzw, Gheudestraat 49,
1070 Brussel - www.fdss.be

Hoe solliciteren ?
Sollicitaties (CV + schriftelijke motivering) moeten per e-mail worden gezonden naar
ingrid.verhoeven@dewelvaartkapoen.be onder vermelding van "Sollicitatie voor het ALCOV-project".

