
 
 
 
 

 

 

Elke dag bieden meer dan 300 medewerkers van Samusocial gratis noodhulp en individuele 

ondersteuning aan meer dan 1.300 mensen en gezinnen die dakloos zijn of internationale 

bescherming hebben aangevraagd. Samusocial is de belangrijkste Brusselse operator die 

zorgt voor de opvang van daklozen in opdracht van het Gewest en voor mensen die om 

internationale bescherming vragen in opdracht van Fedasil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u zich overtuigd voelen door de missies van uw werkgever en wilt u 

onze teams komen versterken? 

 

 

Samusocial is op zoek naar een 

Coach huisvesting 

OOD (ACS 1474481) - v/m/x - Nl/Fr 
 

 
 
Uw functie  

Vorming van tools die de begeleiding van workshops huisvesting-coaching bevorderen. Zoeken van 
partners. Voorbereiding, begeleiding van workshops en individuele en groeps-coaching voor de 
begunstigden op verschillende sites van Samusocial.  

Uw taken omvatten de volgende aspecten: 

CREATIE VAN TOOLS EN BEGELEIDING VAN WORKSHOPS 
 Vorming van een informatiemap rond thema’s inzake het zoeken van huisvesting (zoeken, 

contact opnemen en een afspraak maken, budgetbeheer, bezoek, ondertekening 
huurovereenkomst enz.) en post-huisvesting bij Samusocial (intrek in een woning, 
schuldenpreventie, informatie over goede plannen zoals sociale voedselhulp, thuishulp, 
sociaal tarief energie en telefonie enz.) 



 

 Vorming van begeleidingstools inzake huisvesting-coaching (samenvattende fiches, 
workshops, rollenspellen enz.) georganiseerd in groepsverband  

 Begeleiding van workshops huisvesting-coaching binnen verschillende centra/ projecten van 
Samusocial, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de doelgroep 

 

COMMUNICATIE, REPORTING EN CONTACTEN 
 Zoeken van partners rond het thema huisvesting en spelers op het vlak van huisvesting (SIK, 

BGHM, sociale en alternatieve woningen) en de creatie van specifieke overeenkomsten   

 Ziet toe op een goede overdracht van gegevens aan de collega's en aan de hiërarchie  

 Realiseert en organiseert begeleidingen in overleg met de referenten van betrokken site 

 Neemt deel aan teamvergaderingen en met het netwerk indien nodig   

 Stelt een verslag op na elke begeleiding met de inhoud ervan 

 Stelt een tabel op die input mogelijk maakt voor het pleidooi, met de moeilijkheden 
gerelateerd aan de toekenning van een woning    

 
Uw profiel 

 

Technische vaardigheden 

 Diploma sociaal assistent of bachelor met relevante, te valoriseren ervaring   
 Voorafgaande ervaring van 3 jaar vereist 
 Kennis begeleidingstechnieken 
 Grondige kennis op sociaal en juridisch gebied 
 Specifieke kennis op het gebied van huisvesting en hulp bij huisvesting, vooral in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 
 Kennis van de daklozensector en aanverwante sectoren (armoede, geestelijke gezondheid, 

verslaving, huisvesting)  
 Kennis van de activiteiten en missies van Samusocial 
 Achter de waarden van New Samusocial: engagement, transparantie, respect, gelijkheid, 

samenwerken 
 Kennis van de interne procedures en regels van Samusocial  
 Basiskennis office software 
 

Menselijke vaardigheden 

 U hebt een algemeen respectvolle, tactvolle houding en een luisterend oor 

 U kan zich aanpassen aan de verschillende contactpersonen 

 U wisselt regelmatig informatie uit met uw verantwoordelijke en de andere teamleden 

 U getuigt van flexibiliteit, bent solidair en autonoom 

 U leeft het arbeidsreglement en de deontologische code van kracht na  

 

Ons voorstel  

 Een overeenkomst van onbepaalde duur (voorwaarden ACS) in een menselijk geëngageerde 
en snel veranderende omgeving, 

 Vergoeding volgens het baremasysteem CP 332.02, 

 20 legale vakantiedagen + 4 extralegale vakantiedagen (berekend in verhouding tot de 
verrichte prestaties), 



 

 Aanvullende vakantiedagen volgens de CAO’s van kracht in het PC 332,  

 Maaltijdcheques,  

 Tegemoetkoming in de kosten voor openbaar vervoer, 

 Een werkplek in Brussel binnen dynamische teams. 

 
Geïnteresseerd? 

Vertel ons wat u motiveert om deel uit te maken van Samusocial!  
Stuur uw Curriculum Vitae, uw motivatiebrief en uw beschikbaarheden met vermelding van 
‘Coach huisvesting‘ naar het volgende adres: jobs@samusocial.be  
Kandidaturen moeten worden bezorgd voor 28/06/2021. 

 
 
Samusocial zet zich in om diversiteit en respect voor verschillen te bevorderen, ongeacht 
afkomst, geslacht, leeftijd, handicap, persoonlijke, culturele, filosofische en 
religieuze overtuigingen. Indien u een handicap hebt en een accommodatiebehoefte, aarzel niet om 
contact op te nemen in verband met de invoering van een eventuele redelijke aanpassing. 

mailto:jobs@samusocial.be

