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Medewerker Lobbywerk 
 

CBD (8 maanden) – Deeltijds (half-tijds) 
 

1. Opdracht 

2. Hoofdtaken 

 
 

 
  

 
 
 

Straatverplegers is een medisch-sociale organisatie die ervan overtuigd is dat het einde van 
de dakloosheid in Brussel en Luik mogelijk is. Zij draagt daartoe bij door de meest kwetsbare 
dakloze mensen in termen van gezondheid uit de straat te halen en door verenigingen en het 
publiek te mobiliseren om duurzame oplossingen voor het daklozenprobleem te vinden. 
 
Als terreinwerk essentieel is om dakloze mensen op concrete en duurzame wijze te re-
integreren in een huisvesting en de samenleving, willen wij ook op een meer algemeen 
niveau ageren om onze boodschap « Samen maken we een eind aan dakloosheid ! » te 
verspreiden. 
Het lijkt vandaag inderdaad cruciaal om samen te werken en de politieke actoren, wiens 
beslissingen en handelingen de levensomstandigheden van dakloze mensen sterk 
beïnvloeden, te overtuigen en de druk op hen op te voeren. Daarom vermenigvuldigen wij de 
gelegenheden om politici op elk machtsniveau aan te spreken, via (in)formele vergaderingen, 
petities, gezamenlijke brieven, rondetafelgesprekken, enz. 
 
 

• Zorgen voor de uitvoering van en het toezicht op de politieke lobbystrategie van 
Straatverplegers 

 

• In samenwerking met de coördinatie van de afdeling belangenbehartiging bent u 
verantwoordelijk voor de taken van het onderdeel "Lobbywerk" met het oog op de 
uitvoering van de politiek lobby-strategie van Straatverplegers. 

• Opstellen van een literatuuroverzicht en een inventaris van actuele gebeurtenissen in 
verband met de door de afdeling belangenbehartiging vastgestelde doelstellingen; 

• Opstellen van een inventaris van actoren (politiek, verenigingen, enz.) in verband met de 
door de afdeling belangenbehartiging vastgestelde doelstellingen; 

• Partnerschappen opzetten en uitvoeren die bijdragen tot de strategie (relevante 
contacten leggen, vergaderingen organiseren, enz;) 

• Deelnemen aan en opvolgen van externe vergaderingen in verband met de opdrachten 
van de afdeling belangenbehartiging (politiek, verenigingsleven, enz.); 

• Zorgen voor thematisch en politiek volgen van dakloosheid (in brede zin); 
• Het standpunt van de VZW over relevante actuele kwesties die in overeenstemming zijn 

met de Strategie voorstellen en uitwerken; 
• De standpunten van de VZW inzake debatten/wetgeving/regelgeving in verband met 

dakloosheid verspreiden onder diverse actoren (waaronder beleidsmakers); 
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3. Competenties en ervaring 

4. OPLEIDING 

5. Voorwaarden 

Motivatiebrief + CV , in het Frans, te sturen voor 21/5/2021 
aan Elodie Splingart : elodie.splingart@idr-sv.org 

• Uitvoering van de organisatie van belangenbehartigingsacties en zorgen voor de follow-
up daarvan; 

• Ingaan op verzoeken om informatie over belangenbehartiging van buiten de VZW; 

 
- Uitstekende schrijfvaardigheid en goed analytisch vermogen 
- Vermogen om overtuigende uiteenzettingen te houden voor verschillende doelgroepen, 
waaronder belangrijke politieke actoren 
- Teamgeest om zich te verenigen rond een gemeenschappelijk doel 
- Gevoeligheid voor problemen in verband met dakloosheid en toegang tot huisvesting 
- Een (para)medische achtergrond of een sterke gevoeligheid voor de zorgsector is een 
pluspunt 
- Drietaligheid (FR/NL/ENG) 
 

• Master of gelijkwaardig in politieke wetenschappen, sociale wetenschappen, rechten 
of een ander verwant vakgebied. 

• Minstens 3 jaar ervaring in politiek lobbywerk 
• Wij geven de voorkeur aan kandidaten met ervaring op het gebied van precariteit/ 

dakloosheid. 

 
 

• Contract van bepaalde tijd voor 8 maanden 
• Barema 1/80 – max 5 jaar anciënniteit erkend 
• Deeltijds: Half-tijds (19u/week)  
• Aanvang contract: in de loop van juni 2021 

 

 
 


