
 

 

 
 

 

Plaats – BRUSSEL 

Paritaire Commissie: 330.02 

Loonschaal: 1/55 

 

VZW Straatverplegers zoekt een sociaal werk(st)er voor haar Straatteam in Brussel. 

 

Straatverplegers is een medisch-sociale organisatie die ervan overtuigd is dat dakloosheid in Brussel en 

Luik beëindigd kan worden. Zij draagt daartoe bij door de medisch meest kwetsbare dakloze mensen 

van de straat te halen en door organisaties en het publiek te motiveren om duurzame oplossingen voor 

het probleem van dakloosheid te vinden. 

 

De VZW Straatverplegers wil iedereen ervan overtuigen hoe belangrijk het is om hun gezondheid en 

hygiëne te verzorgen, dat zij makkelijk verzorging kunnen verkrijgen en daarvan gebruik kunnen maken. 

Ze stelt zich tot doel in gezondheidskwesties te bemiddelen door mensen in grote bestaansonzekerheid, 

hun omgeving en gezondheidsdiensten dichter bij elkaar te brengen. 

 

 

 

Z/hij werkt onder de Medische Expert(e) voor alle beslissingen betreffende de medische 

behandeling van de patiënten, de Straatcoach voor de planning van het werk en de algemene 

opvolging van de patiënten, en de Coördinerende Verpleger/Verpleegster voor alle vragen met 

betrekking tot de filosofie of de algemene organisatie van de VZW. Werkt nauw samen met 

verplegers/verpleegsters en sociale assistenten van de VZW.  

 

 

 

Ter aanvulling van dit team zoeken wij een dynamische, autonome en geëngageerde sociale werk(st)er 

die dakloze mensen psychisch-medisch-sociaal begeleid en hun duurzame herintegratie mogelijk maakt. 

Zoals ieder lid van het team kan de sociale werk(st)er gevraagd worden de VZW te vertegenwoordigen. 

 

 

 

 

 

Sociaal werk(st)er 

OD – Voltijds contract 

2. DOEL 

1. ORGANISATIE 



 

 

• Identificeert nieuwe patiënten op straat: 

- Spoort binnen een bepaald gebied patiënten op die onbekend of in voor-opvolging zijn. 

- Observeert de situatie en beoordeelt de noodzaak om contact te leggen volgens de 

integratieschaal van Straatverplegers 

- Neemt contact op met de patiënten en beoordeelt hun graad van kwetsbaarheid 

- Informeert het netwerk om te weten of de patiënten al worden opgevolgd en welke 

maatregelen er al zijn genomen. 

 

• Ontmoet en neemt contact op met patiënten die op straat worden opgevolgd: 

- Luistert aandachtig naar de patiënten 

- Geeft de patiënten raad en informatie over basishygiëne, sociale rechten, organisaties waar 

zij beroep op kunnen doen, de plaatsen waar zij welkom zijn, enz. 

- Helpt de patiënten bij te ondernemen stappen 

- Verricht administratieve taken, houdt informatiefiches over de patiënten bij en archiveert hun 

documenten 

- Identificeert, naar gelang het profiel en de behoeften van de patiënten, VZW’s, voorlopige 

huisvestingsmogelijkheden, verzorgingscentra, instellingen, enz. 

- Heeft de nodige vaardigheden om met de patiënten een duurzame vertrouwensrelatie te 

onderhouden, onder andere door met inlevingsvermogen naar hen te luisteren en hun 

eigenwaarde te bevorderen. 

 

• Verricht bepaalde taken met betrekking tot de opvolging van de patiënten: 

- Houdt fiches over de patiënten bij met informatie over hun toestand en doelstellingen 

- Stelt verslagen op over de sociale toestand en gelegde contacten 

- Neemt deel aan bijeenkomsten over de patiënten 

 

 

• Relevante beroepservaring 

• Ervaring op het gebied van bestaansonzekerheid 

• Goede kennis van de Brusselse sociale structuren (de netwerken), van de sector en de 

daklozenproblematiek 

• Kennis van de gangbare informatica 

• Taalkennis: Frans noodzakelijk. De kennis van andere talen is een pluspunt. 

 

 

 

 

3. BELANGRIJKSTE TAKEN 

4. OPLEIDING/KENNIS 



 

• Je onderschrijft de waarden van de VZW 

• Hebt de juiste instelling om met een bijzonder kwetsbaar publiek te werken 

• Bent enthousiast en hebt een positieve visie, bent proactief en veelzijdig 

• Kunt je aanpassen aan situaties op het terrein 

• Kunt nauw samenwerken met team en netwerk 

• Kunt informatie begrijpelijk maken en verspreiden 

• Bent gemakkelijk in de omgang, kunt goed luisteren en communiceren 

• Bent goed ter been: minimaal 4 uur lopen per dag  

 
 

• Contract van onbepaalde duur  

• Voltijds contract (4/5 deeltijd mogelijk) 

• Begin van het contract: december 2022 

 
 

 

   
Infirmiers de rue asbl - Straatverplegers vzw 

Rue Gheudestraat 21-25 – 1070 Anderlecht 

T: 02/265.33.00 - 0477/483.150 F: 02/502.67.04 - info@idr-sv.org 

www.infirmiersderue.org - www.straatverplegers.org 

5. ERVARING/BEKWAAMHEDEN ZONDER DIPLOMA 

 

VOORWAARDEN 

Motivatiebrief + CV  in het Frans vòòr 6/11/2022 te zenden aan 

Elodie Splingart: info@idr-sv.org 
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