TOESTAND WERFT AAN: ONDERSTEUNER VAN JONGE INITIATIEVEN
(STRAATBURGERSCHAP)

CONTEXT
Toestand is een vzw die zich inzet om tijdelijk leegstaande ruimtes te heractiveren met
sociale en culturele doeleinden. Toestand is dan ook een samenraapsel van vrijwilligers,
werkkrachten, collectieven en motivés die samen een betere samenleving willen bouwen,
beginnend in leegstaande en vergeten plekken. Werken bij Toestand is er voor durven gaan,
je plan trekken en samenwerken.
Biestebroek is het jongste project van Toestand. Deze Spontane Actie Zone ligt in
Anderlecht, waar Toestand momenteel de voormalige PIAS studios bezet en als wijkcentrum
uitbaat tot zeker het einde van dit kalenderjaar. Daarna wachten nieuwe avonturen.
Voor meer informatie over Toestand, zie www.toestand.be en het project
www.biestebroek.be
Jobomschrijving:
Toestand werft een ‘ondersteuner van jonge initiatieven’ (m/v/x) aan met een 4/5e contract.
Je zoekt jonge (burger)initiatieven op, die op de site van Biestebroek tot ontplooiing kunnen
komen. De bestaande initiatieven omkader je, zodat ze kunnen groeien tot volwaardige
partners. Het groeien en omkaderen van deze initiatieven brengt uiteindelijk
burgerschapswaarden teweeg bij initiatiefnemers én deelnemers. Dit doe je met een
menselijke en georganiseerde aanpak in samenspraak en samenwerking met je collega.
PROJECT STRAATBURGERSCHAP
● Om de diversiteit aan publiek en activiteiten op de site te optimaliseren ga je actief op
zoeken naar initiatieven die nieuwe partners op de site kunnen worden.
● Je ondersteunt vrijwillige, jonge partners communicatief, organisatorisch en
technisch door hen bij te staan waar nodig maar ook door hen in contact te brengen
met ons team, netwerk en partners. Zo groeien jonge initiatieven uit tot volwaardige

●
●

partners van het project Biestebroek, en verwerven de initiatiefnemers
burgerschapswaarden.
Je volgt bestaande partners op (met een jong publiek, jonge partners ,...)
Je ondersteunt vrijwilligers van het project Biestebroek. (mede-eigenaarschap,
linken leggen, bruggen bouwen, bouwdagen, bar-werking)

MEEDRAAIEN OP BIESTEBROEK
● Je organiseert samen met je collega opendeurdagen en grotere evenementen in
samenwerking met de partners op de site. (zoals bijvoorbeeld: een vrijwilligers-dag,
een evenement in thema…)
● Je geeft rondleidingen en presentaties over het project.
● Je organiseert samen met je collega partnervergaderingen die je voorzit, uitschrijft &
voorbereid.
● Je werkt occasioneel ‘s avonds en in het weekend
PROFIEL
Ervaring en goesting is belangrijker dan opleiding. Toestand maakt geen onderscheid op
basis van etniciteit, gender of beperking, maar kiest op basis van motivatie en competenties.
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Je bent vlot tweetalig Nederlands/Frans
Je hebt aantoonbare ervaring in de socioculturele sector.
Je hebt ervaring in het ondersteunen, opvolgen en organiseren van projecten met
jongeren.
Je bent autonoom en neemt initiatief.
Je bent leergierig, zelfredzaam en wil nieuwe uitdagingen aangaan.
Je organiseert en plant zelf je werk en kan goed samenwerken met collega’s rond
inhoud en vorm.
Je kan gemakkelijk werken met groepen
Je deinst niet terug voor occasioneel avond- of weekendwerk.
Een Brussels netwerk hebben is een meerwaarde.

AANBOD
Toestand biedt een 4/5 contract aan van bepaalde duur.
● Werkplek: Anderlecht
● Regime: 30,4u/week (4 dagen)
● Arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur van één jaar
● Loonschaal B1c in PC329.01 met verloning naar ervaring
● Maaltijdcheques, vergoeding woon-werkverkeer, eindejaarspremie
● Indiensttreding september 2017
SOLLICITEREN
Stuur je portfolio en/of cv en motivatiebrief voor 15/08/2017 per mail naar
niels@toestand.be met als onderwerp: “Sollicitatie Straatburgerschap”. Je bijgevoegde

bestanden hebben een bestandsnaam als volgt: <voornaam familienaam –
bestandsnaam>.pdf. Met meer vragen over de jobaanbieding kan je terecht bij Niels
Coppens op niels@toestand.be.
De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan in de week van 21 tot 25 augustus. Indiensttreding
zo snel mogelijk.

