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Presentatie van Smes 

 

Een vaststelling: voor wie kampt met armoede, psychische problemen of een verslaving, blijkt 

maatschappelijke hulp en gezondheidszorg moeilijk toegankelijk. Dat is nochtans een fundamenteel recht. 

 

Een aanpak : Smes onderzoekt, ontwikkelt en bevordert innoverende oplossingen op maat door de 

samenwerking van psycho-medisch-sociale actoren en een onvoorwaardelijke bijstand aan de kwetsbare 

persoon: 

 

• door het uitwisselen van ideeën tussen professionals (Connect); 

• door professionele eerstelijnswerkers te steunen (Support); 

• door samen met de betrokkenen een greep te krijgen op hun levensomstandigheden werken 

(Housing First). 

 

 

Missie van de dienst  

 

Connect verbindt en mobiliseert het psycho-medisch-sociale veld, de doelgroep en beleidsmakers in denken 

en doen: intersectorale intervisies, uitwisselingstafels, sensibiliseringscampagnes, vertegenwoordiging, 

overlegorganen, enz. 

 

 

Hoofdmissie van de functie 

 

En Route en Smes Connect voeren een project uit met als titel "Ontwikkeling van 

ervaringsdeskundigheid in het Brussels Gewest". In dit kader is de trainer-begeleider verantwoordelijk 

voor de training en begeleiding van organisaties die willen werken aan de integratie van 

ervaringsdeskundigen en het bepleiten van ervaringsdeskundigheid. 

 

 

Missies en activiteiten  

 

• Opbouw en facilitering van trainingsmodules in samenwerking met ervaringsdeskundigen. 

• Individuele (ervaringsdeskundigen, instellingsdirectoraten, etc.) en collectieve (teams) 
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ondersteuning in de vorm van interviews en supervisie. 

 

Profiel 

 

• Master in sociale wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring 

• Minimaal 2 jaar ervaring als trainer en begeleider 

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke expressie 

• Uitgebreide kennis van het Frans 

• Kennis van het Nederlands 

• Animatie-en vergaderingsvaardigheden 

• Kunnen werken met informaticahulpmiddelen 

• Kennis van Smes, onze activiteiten en aanverwante sectoren (precariteit, geestelijke 

gezondheid, verslaving, huisvesting) 

• Kennis van herstel en ervaringsdeskundigheid 

• Instemming van de waarden van Smes: onvoorwaardelijkheid van rechten, complementariteit 

van professionele en ervaringskennis, niet-oordeling, globale benadering van de persoon, 

respect voor individuele keuzes, empowerment. 

 

 

Condities 

 

Contract voor bepaalde tijd (halftijds) tot 31 december 2020, mogelijk hernieuwbaar. 

Barema 1.66 van PC 330.01 

Startdatum: 1 september. 

 

 

Hoe solliciteren  

 

Stuur CV en motivatiebrief uiterlijk op 2 augustus 2020 naar rh@smes.be, met vermelding van de 

referentie van de functie. 

 


