History of her
story
Oproep voor veldwerkers

Waarom
De Vrouwenraad wil geweld op vrouwen bannen, stereotypering en seksisme zichtbaar maken en
bestrijden en de transitie naar een zorgzame economie ondersteunen. Samen met 35
lidorganisaties zetten we ons in voor een inclusieve samenleving waarin m / v / x gelijke kansen en
rechten krijgen.
Deze strijd is niet volledig zonder acties en vorming rond de maatschappelijke positie van
nieuwkomers en vrouwen met migratieachtergrond. Sinds 2008 ontwikkelen we vernieuwde
methodieken en netwerk om dit thema op de politieke agenda te krijgen (en houden), om civil
society op een inclusieve manier in te vullen, en om inclusie te valideren als voorwaarde in de
strijd om gender- en sociale rechtvaardigheid.
www.vrouwenraad.be

Hoe
We realiseren onze krijtlijnen via lobbywerk, onze nieuwsbrief, podcast, social media, workshops,
deelname aan panelgesprekken en debatten, uitwerking en coördinatie van relevante projecten.
We werken mee aan onderzoek en formuleren aanbevelingen.

History of her story
Om haar impact op deze domeinen te vergroten én tegelijkertijd inzichten te delen en civil actors te
versterken, organiseert de Vrouwenraad een opleiding voor veldwerkers, in twee pijlers.

2

Pijler 1 : groepswerkingen voor asielzoekers in opvangcentra
Als veldwerker organiseer je groepswerkingen voor vrouwen in opvangcentra, waarin jullie samen
manieren vinden om kracht te putten uit het eigen verhaal én op basis waarvan je op een
verbindende manier kan communiceren over drempels én kansen. Je verkent samen met de
deelnemers welke thema’s het onderwerp vormen van de groepswerking (bijvoorbeeld: werk,
geweld, rechten en plichten, verenigingsleven,..).
Profiel
-

Je bent vertrouwd met principes van verbindende communicatie
Je hebt een passie voor intercultureel werk en diversiteit
Je bent gevoelig voor kwetsbarheid van je doelgroep
Je staat graag voor een groep
Je spreekt meerdere talen
Je hebt een basisch kennis van Nederlands
Je kan je flexibel verplaatsen in Vlaanderen
Je hebt ervaring in het werken met mensen in kwetsbare positie
Je bent beschikbaar voor een reeks opleidingen in mei
Je werkt graag met vrijwilligers in een team
Je hebt kennis van sociaal werk en groepswerking met kwetsbare doelgroepen
Functie inhoud

-

Je organiseert groepswerkingen voor vrouwen in opvangcentra
Je zorgt voor optimale participatie en interactie in de sessies
Je koppelt de feedback van de groep terug aan de projectcoördinator en aan de andere
veldwerkers
Je zorgt voor optimale samenwerking met andere vrijwilligers
Je zoekt samen met de deelnemers naar een aanbod op maat
Je maak verslagen van de sessies
Je communiceert over en enthousiasmeert mensen voor de werking van de Vrouwenraad
Aanbod

-

Een kwaliteitsvolle opleiding
Een vrijwilligersvergoeding per gegeven sessie
Terugbetaling van vervoersonkosten
Versterkende begeleiding via interventies en uitwisselingsmomenten
Netwerk en een ervaring die enorm veel voldoening geeft
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Pijler 2 : lezingen history of her story
Als veldwerker organiseer je lezingen en workshops voor lokale verenigingen en organisaties
rond integratie en empowerment van vrouwelijke vluchtelingen in de Belgische samenleving. Aan
de hand van het boek en de kortfilm ga je in dialoog met publiek over maatschappelijke kwesties
van nieuwkomers en faciliteer je een verbindende gesprekken met deelnemers.
Profiel
-

Je bent vertrouwd met principes van verbindende communicatie
Je hebt een passie voor interculturele dialoog en sociaal werk
Je staat graag voor een groep mensen
Je spreekt vlot Nederlands
Je kan je in de avonden en weekends vrijmaken
Je blinkt uit in story telling en dialoog
Je bent beschikbaar voor opleiding in mei
Functie inhoud

-

Je organiseert lezingen
Je zorgt voor optimale participatie en interactie tijdens het nagesprek
Je koppelt feedback terug aan de projectcoördinator
Je communiceert over en enthousiasmeert mensen voor de werking van de Vrouwenraad

Aanbod
-

Een kwaliteitsvolle opleiding
Een bedrag per lezing (50-75 euro)
Terugbetaling van vervoersonkosten
Versterkende begeleiding via interventies en uitwisselingsmomenten
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Stel je kandidaat
Tot 15 maart 2022 kan je je kandidaat stellen.
Dit doe je door je CV en motivatiebrief te sturen aan vida.razavi@vrouwenraad.be. Individuele
gespreken vinden plaats online in de loop van eerste week van april.
Vragen? Aarzel niet om ze te stellen, door een mailtje aan vida.razavi@vrouwenraad.be

We moedigen ervaringsdeskundigen en personen met migratieachtergrond sterk aan om zich
kandidaat te stellen.
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