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Vacature educatief medewerker diversiteit (M/V)
bij Avansa Oostende-Westhoek
Ben je een denker, dromer, doener en soms doorduwer als het gaat over een samenleving waar
iedereen mee aan boord is? Krijg je de kriebels van vooroordelen over mensen van kleur en mensen
in armoede? Jeuken je handen om hier een verschil te maken? Dan ben jij onze geknipte nieuwe
educatieve collega.
Bij ons krijg je de kans om bruggen te bouwen naar een betere samenleving. Hoe? Door
vormingsactiviteiten en projecten met een educatief karakter te organiseren, waar mensen elkaar
op een ongedwongen manier kunnen leren kennen. Dit doe je niet alleen. Je kan hiervoor steunen
op het enthousiasme en de knowhow van onze partnerorganisaties. Je werkgebied situeert zich in
Oostende, Ieper en Wervik, met Oostende als standplaats.
Je wordt de tiende speler in een warme en hechte ploeg. In de teamvergaderingen tekenen we
samen de krijtlijnen van onze werking uit. We waken over een goede balans tussen werk en privé.
Zo kun je na een inloopperiode van een half jaar maximaal twee dagen van thuis werken. Bij de job
hoort af en toe avond- en weekendwerk, maar dat compenseren we met een soepele regeling rond
overuren. Je loonschaal wordt B1c van PC329 en je kan je relevante ervaring meenemen. Je krijgt
ook een hospitalisatieverzekering en vanaf 45 jaar extra vakantiedagen.
We zoeken een collega die veel goesting heeft om dingen in beweging te zetten. Je beschikt je over
een diploma hoger onderwijs, bij voorkeur behaald in een sociaal-culturele of agogische richting, of
je bent gelijkwaardig door ervaring. Je hebt ervaring met werken met kansengroepen en met
projectwerking. Je kan efficiënt en zelfstandig werken, maar je bent vooral een teamspeler. Je
beschikt over een wagen en een rijbewijs B. Wij bieden een voltijdse tewerkstelling tot minstens
eind 2025, maar ook een 4/5de is mogelijk.
Interesse? Mail je motivatiebrief met CV voor 15 december 2021 naar Kris Carlier
(kris.carlier@avansa-ow.be). Je krijgt gegarandeerd een antwoord terug.
Waar kom je terecht?
Avansa Oostende-Westhoek is één van de dertien erkende regionale vormingsorganisaties van
Vlaanderen. Ons werkingsgebied omvat zowat de helft van de provincie West-Vlaanderen, met
Oostende, Ieper, Poperinge, Wervik, Diksmuide en Veurne als grootste steden. Onze
werkingsmiddelen ontvangen wij van het Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd en Media.

Wij werken binnen het decreet van 2017 op het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Dit decreet
vraagt ons om te werken aan een solidaire, democratische, inclusieve en duurzame samenleving. Ons
doelpubliek zijn alle volwassen inwoners van de regio, met extra aandacht voor mensen met een
verstandelijke beperking, mensen in armoede en mensen met een etnisch-culturele achtergrond.
Met deze laatste twee doelgroepen ga jij aan de slag.
Als regionale vormingsorganisatie dienen wij in te zetten op de maatschappelijke uitdagingen van
onze regio. Zo bouwen we aan een samenleving waar mensen (super)diversiteit niet als een
bedreiging zien, maar als een kans op een rijkere samenleving. Hierbij focussen we vooral op
Oostende – de enige superdiverse stad in onze regio – en Ieper, waar recent ook een zichtbare
instroom van nieuwkomers is. Daarnaast werken we mee aan een wereld waar armoede nog een
nare herinnering is. Hierbij concentreren we ons op Oostende en Wervik, de twee gemeenten in onze
regio waar de armoede het meest hardnekkig aanwezig is.
Vorming en educatie is ons middel om aan verandering te werken. Leren is de kernfunctie van onze
organisatie. Dit doen we niet door met het vingertje te wijzen, maar wel door mensen te
enthousiasmeren, kansen te bieden, boeiende voorbeelden te geven, samen te brengen of in contact
te brengen met inspirerende mensen. Samenwerken met kansengroepen doen we steeds vanuit een
inclusieve insteek. We brengen mensen met een verschillende achtergrond samen, omdat we
geloven dat je vooroordelen enkel kan overstijgen door elkaar te leren kennen. Concrete
voorbeelden van onze werking vind je op onze website www.avansa-ow.be.
Wat houdt de job precies in?
Je werkt nauw samen in en met een team. Binnen dit team word je samen met een collega
verantwoordelijk voor onze werking naar mensen in armoede en naar mensen met een etnischculturele achtergrond. Je organiseert projecten met een educatief karakter die inspelen op de noden
van beide doelgroepen, die vooroordelen tussen mensen wegwerken en die mensen versterken.
Hiervoor werk je samen met tal van andere organisaties. Met sommige organisaties hebben we al
vele jaren een hechte band. Gaandeweg leg je contacten met nieuwe partnerorganisaties, zodat je
het netwerk van Avansa Oostende-Westhoek groter helpt maken.
Qua timing begin je met een inwerkperiode van een drietal maanden. In die periode leer je je
collega’s en onze organisatie beter kennen. Je krijgt een uitgebreide toelichting over onze
doelstellingen, ons waardenkader en de algemene visie van onze organisatie. Je neemt enkele
bestaande projecten op, waar we binnen onze organisatie ervaring mee hebben. Zo kun je
terugvallen op de kennis die binnen onze ploeg aanwezig is.
Na je inwerkperiode bouw je een eigen netwerk aan partnerorganisaties uit en je neemt initiatief om
binnen de grenzen van je draagkracht met de partners nieuwe projecten uit te werken. Hierbij ben je
verantwoordelijk voor de inhoudelijke doelstellingen en de financiën van het project. Het
beleidsplan, het decreet en onze missie en visie vormen hierbij je kader, samen met de feedback van
je collega’s en coördinator.
Tot slot ben je niet vies van wat praktisch werk af en toe, zoals een lokaal opstellen of een activiteit
opstarten.

Als nieuwe collega kun je rekenen op een ruime ondersteuning. In de eerste plaats vorm je een
tandem met de collega die samen met jou verantwoordelijk is voor de werking voor kansengroepen.
Maar je kan ook aankloppen voor ondersteuning bij al je collega’s en je coördinator. Omgekeerd
rekenen we er op dat je vlot en correct naar je collega’s en coördinator communiceert en soepel
inspringt als je teamgenoten hulp nodig hebben. Je bent luisterbereid en staat open voor de
opmerkingen van je collega’s. Tegelijkertijd deel je je kennis en je visie met je collega’s, zodat we
samen groeien naar een nog betere en sterkere organisatie.
Wat is je ideale profiel?
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Je hebt een diploma hoger onderwijs, bij voorkeur behaald in een sociaal-culturele of
agogische richting, of je bent gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt ervaring met werken met kansengroepen en met projectwerking. Misschien heb je
zelfs al een netwerk in de regio.
Je hebt een sterke persoonlijke motivatie om te werken aan uitdagingen in de samenleving.
Je kan die goesting aantonen door je eventuele werkervaring, maar je mag je motivatie ook
aantonen door persoonlijk engagement in je privé-leven.
Je kan zelfstandig werken, maar ook in teamverband.
Je hebt inspiratie voor nieuwe initiatieven en je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen om je ideeën in de praktijk om te zetten.
Je bent een goede communicator. Je koppelt regelmatig terug naar je collega’s en de
coördinator.
Je bent administratief nauwkeurig en je streeft op alle vlakken van je werk naar kwaliteit.
Je kan beschikken over een wagen en een rijbewijs B en je bent bereid je over de volledige
regio Oostende-Westhoek te verplaatsen. Toegang tot een deelauto is OK.
Het is een extra troef als je bekend bent met de Westhoek of als je uit de Westhoek
afkomstig bent.

