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2021.01.15 

VACATURE  

Stafmedewerker(s) outreachend 
werken en onlinehulp  

Contract van bepaalde duur (1 jaar) 
 

 
  

1. SITUERING 

SAM, steunpunt Mens en Samenleving is er voor al wie maatschappelijk kwetsbare mensen ondersteunt. 

SAM heeft als missie om deze sociale professionals, hun organisaties én het beleid te versterken.  

 

Voor deze vacature zijn we op zoek naar: 

• Een voltijdse collega (1 VTE): 50% op het thema outreach en 50% op het thema onlinehulp 

• Of twee halftijdse collega’s: 0,5 VTE voor outreach en 0,5 VTE voor onlinehulp 

 

Outreach  

Outreachend werken is drempelverlagend. Het betekent dat sociale professionals buiten de muren van hun 

organisatie gaan werken, in de leefwereld van mensen. Outreacheend werken is een actieve manier om 

contact te leggen met mensen die daar niet altijd zelf om vragen. Het speelt zich af op straten en pleinen, 

in huiskamers of in andere organisaties of instellingen. Outreachers zijn bijvoorbeeld actief in de drughulp-

verlening, in voorzieningen en diensten in de gehandicaptenzorg, algemeen welzijnswerk, stedelijke dienst-

verlening, psychiatrische zorg, jeugdwerkingen… SAM ondersteunt werkers, leidinggevenden, teams en or-

ganisaties die outreachend werken, of die van plan zijn dat te doen. 

 

Onlinehulp en digitalisering 

De digitale stroomversnelling schept enorme mogelijkheden voor meer welzijn en gezondheid voor ieder-

een.  Maar welzijnswerkers zien ook als eersten de gevolgen voor wie niét mee kan. De uitdagingen inzake 

sociale rechtvaardigheid worden groter, en er ontstaan nieuwe welzijnsproblemen. Er is dus nog werk aan 

de winkel om te komen tot een toegankelijke en kwaliteitsvolle onlinehulpverlening voor iedereen. 

SAM helpt sociale professionals en vrijwilligers om geïnformeerd, deskundig en kritisch gebruik te maken 

van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Samen met het werkveld en onze partners maken we 

werk van een toegankelijke en kwaliteitsvolle onlinehulpverlening voor iedereen. 

2. FUNCTIEBESCHRIJVING 

2.1. Takenpakket outreach 

• Het leeraanbod outreachend werken (digitaal) organiseren en begeleiden 

• Workshops, gastcolleges en lezingen over outreachend werken (digitaal) organiseren en begeleiden  

• De jaarlijkse ‘Reach Out!’-Trefdag mee organiseren 
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• Samen met het team het leeraanbod evalueren, updaten en verfijnen 

• Samen met het team het leeraanbod verder ontwikkelen naar een blended aanbod 

 

2.2. Takenpakket onlinehulp 

• Leeraanbod chathulp, e-mailhulp en beeldbellen (digitaal) organiseren en begeleiden. 

• Workshops, gastcolleges en lezingen over onlinehulp (digitaal) organiseren en begeleiden 

• Samen met het team het leeraanbod evalueren, updaten en verfijnen 

• Samen met het team het leeraanbod verder ontwikkelen naar een blended aanbod 

• Samen met het team en externe partners het leeraanbod onlinehulp voor welzijn en geestelijke gezond-

heidszorg in Vlaanderen in kaart brengen, op elkaar afstemmen en ontsluiten 

• Samen met het team en de externe partners kennis en knowhow over onlinehulp voor welzijn en gees-

telijke gezondheidszorg in Vlaanderen delen via www.onlinehulp-vlaanderen.be  

3. JOUW PROFIEL 

• Je hebt een masterdiploma in sociaal werk of een andere sociale wetenschap, of een bachelorsdiploma 

in een menswetenschappelijke richting met relevante ervaring, of je bent gelijkgesteld door ervaring. 

• Je hebt een goed zicht op het brede werkveld van sociaal werk, welzijnswerk en geestelijke gezondheid.  

• Je hebt talent voor het geven van trainingen en opleidingen en je hebt er zin in. 

• Je hebt belangstelling voor en relevante praktijkervaring met: 

- outreachend werken  

- onlinehulp 

• Je hebt ervaring met het organiseren van leercontexten, het uitwerken van leeractiviteiten. 

- Werken met en in een digitale leeromgeving schrikt je niet af. 

- Je bent vertrouwd met digitale leertoepassingen en digitale communicatiemiddelen. 

• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden: mondeling, schriftelijk en digitaal. 

• Je bent leergierig en ondernemend. 

• Je hebt ervaring met het uitbouwen en onderhouden van professionele netwerken. 

• Je hebt een goede werkorganisatie, kan plannen en organiseren. 

• Je kan zelfstandig en in team werken. 

We werven aan ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht of fysieke beperking. Geïnteresseerden uit kansen-

groepen worden uitdrukkelijk verzocht te solliciteren.  

Aarzel niet om ons te contacteren als je, ongeacht de aard van je handicap, nood hebt aan redelijke aan-

passingen om deel te nemen aan de selectiefase of op de werkvloer. 

4. ONS AANBOD 

• Samenwerking in een stimulerende omgeving en een uniek samenwerkingsverband. 

• Contractuele aanstelling van bepaalde duur voor 1 jaar als: 

- Voltijds stafmedewerker (1 VTE) bij SAM vzw op de thema’s outreach en onlinehulp  

Of: 

- Halftijds stafmedewerker (0,5 VTE) bij SAM vzw op het thema outreach  

- Halftijds stafmedewerker (0,5 VTE) bij SAM vzw op het thema onlinehulp 

http://www.onlinehulp-vlaanderen.be/
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• Barema L1 van het PC 329.01 - maximaal 10 jaar anciënniteit kan in rekening gebracht worden. 

• Maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering (aansluiting van gezinsleden mogelijk). 

• Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding. 

• Je hebt een werkplek bij SAM vzw, Mundo-a, Turnhoutsebaan 139A, 2140 Antwerpen. 

• Ook buiten corona-tijden is telewerk mogelijk. 

5. BEN JE GEÏNTERESSEERD? 

Solliciteer ten laatste op 29 januari 2021 met een motivatiebrief en CV naar solliciteren@samvzw.be .  

Selectiegesprekken hebben plaats op dinsdag 9 februari 2021 tussen 9 en 15 uur, indien mogelijk live (co-

ronaproof) in Antwerpen (Mundo-a). Kandidaten die uitgenodigd worden voor dit eerste gesprek, krijgen 

ten laatste vrijdagmorgen 5 februari bericht.  

Start van de tewerkstelling: tweede helft februari 2021.   

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij  

• Cis Dewaele (outreach) 0496 12 17 57 

• Sandra Beelen (onlinehulp) 0486 54 51 83 

 

— 

SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw 

Maatschappelijke zetel: Turnhoutsebaan 139A — 2140 Borgerhout — BTW BE 0674.697.752 — RPR Antwerpen 

info@samvzw.be — samvzw.be  

mailto:solliciteren@samvzw.be

