
 
 
 

 

 

 

Vacature: Dynamische netwerkmakelaar  
voor het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Mensen in Armoede 

 
 
De gemeente Blijburg is een middelgrote gemeente met een groot landelijk gebied en een sterk 
verstedelijkt centrum. Dankzij de grote inzet van zowel onze eigen vrijetijdsdienst als de vele 
verenigingen kunnen we rekenen op een rijk aanbod aan cultuur, jeugdwerk en sport. Helaas stellen 
we vast dat maatschappelijke uitdagingen zoals armoede en sociale uitsluiting maken dat niet alle 
Blijburgers zich in dit aanbod kunnen herkennen. Om de kloof te dichten, richten we een Lokaal 
Netwerk Vrijetijdsparticipatie Mensen in Armoede op. Om de werking ervan in goede banen te leiden 
en de banden tussen alle partners warm te houden, zoeken we een dynamische netwerkmakelaar 
(0,5 VTE) met een hart voor gelijke kansen en een heldere blik op efficiënt samenwerken.  
 
 
Wat zijn jouw kerntaken als netwerk-
makelaar? 
 
• Als netwerkmakelaar ben je de spil van het 

netwerk. Je bent eindverantwoordelijke voor 
de inhoudelijke en administratieve opvolging 
van het Lokaal Netwerk. Je bewaakt de agenda 
en leidt de overlegmomenten.  

• Je bent verantwoordelijk voor het contact met 
leidinggevenden en bestuurders binnen de 
gemeente enerzijds en de subsidiegever op Vlaams niveau anderzijds.  

• Je steekt het vuur aan de lont: je bouwt een dynamische samenwerking uit tussen verschillende 
gemeentediensten (vrije tijd, OCMW en welzijn…), organisaties die mensen in armoede verenigen 
en vertegenwoordigen, vrijetijdsaanbieders en alle anderen die kunnen helpen bij het realiseren 
van je opdracht. 

• Als netwerkmakelaar stuur je processen aan die bij al deze netwerkpartners en andere 
betrokkenen het bewustzijn, de expertise en het engagement rond vrijetijdsparticipatie van 
mensen in armoede versterken. 

• Je zorgt ervoor dat mensen in armoede niet enkel deelnemen, maar ook deelhebben aan het 
proces van vrijetijdsparticipatie. Je doet er alles aan om het potentieel van mensen in armoede 
aan te boren en hen mede-eigenaar te maken van het netwerk. 

De opdracht van het Lokaal 
Netwerk? 
Het Lokaal Netwerk krijgt als opdracht de 
participatiedrempels voor personen in 
armoede op het vlak van cultuur, 
jeugdwerk en sport weg te werken. Om dit 
te bereiken initieert en coördineert de 
netwerkmakelaar processen binnen het 
Lokaal Netwerk. 
 



 
 
 

 

 

• Je bent een bruggenbouwer: je zoekt verbinding tussen de verschillende ratio’s en belangen van 
de diverse partners en bouwt een gedeeld project met gedeelde verantwoordelijkheid. Zo weet je 
de brug te slaan tussen de wereld van het beleid en de leefwereld van mensen in armoede. 

• Je maakt de gezamenlijke aanpak van drempels naar vrije tijd concreet. Samen met je partners 
maak je plannen, ontwikkel je strategieën, zet acties op poten en voert ze uit. Je evalueert en 
stuurt bij. 

• Je stuurt innovatie in het lokaal netwerk aan. Om beter aan te sluiten op de vrijetijdsbehoeften 
van mensen in armoede, stimuleer je partners uit jeugdwerk, cultuur en sport om te reflecteren 
en te vernieuwen.  

• Je wil daadwerkelijk verandering zien op het vlak van vrijetijdsbeleid voor mensen in armoede. Je 
monitort de kwantitatieve en kwalitatieve effecten en de impact van doelstellingen en acties van 
het netwerk. Je zet de evaluatie van mensen in armoede en alle betrokken diensten hierbij 
centraal. 

•  Je versterkt vanuit het netwerk vrijetijdsparticipatie het maatschappelijk en politiek draagvlak 
voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. Zowel vrijetijdsdiensten, het OCMW, lokale 
beleidsmakers als lokale vrijetijdsaanbieders uit jeugdwerk,  cultuur en sport zijn overtuigd van en 
willen zich engageren voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede.   

• Je kijkt ook buiten de gemeente en gaat op zoek naar expertise-uitwisseling met andere netwerken 
in de regio.  

 
 

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken?  
 

• Je gelooft in de kracht van de dynamiek die ontstaat wanneer mensen in en met vertrouwen 
in een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie samenwerken. 

• Je hebt een open, nieuwsgierige blik waarmee je inspiratie en drive haalt uit praktijken uit 
jeugdwerk, cultuur en sport binnen, maar ook buiten de gemeente. 

• Je bent empathisch en hebt aandacht voor verschillende perspectieven en belangen, maar je 
laat je ook niet van de wijs brengen of afleiden van je kerndoelen.  

• Je neemt initiatief. 
• Je bent vertrouwd met de leefwereld van mensen in armoede en legt zelf formele en informele 

contacten met mensen in armoede en hun verenigingen. 
• Je hangt niet vast aan een bepaalde vorm of structuur, maar beseft dat die kan veranderen 

wanneer de groei of het proces dit verlangt. 
• Je denkt creatief in functie van oplossingen vinden. 
• Je weet je ideeën helder over te brengen in verschillende contexten. 
• Je bent communicatief ijzersterk. Je bent betrouwbaar. Je zegt wat je doet en doet wat je zegt. 



 
 
 

 

 

• Je kan verschillende rollen en competenties (h-)erkennen van netwerkers en ertussen 
bewegen (trekker, initiatiefnemer, diplomaat, vernieuwer, woordvoerder, sfeermaker, 
onderhandelaar, uitvoerder, resultaatbewaker, draagvlak-maker).  
 

 
Wat bieden we je?  
 

• Een halftijdse betrekking in een stimulerende en flexibele werkomgeving. Verloning op A-
niveau aangevuld met aantrekkelijke voordelen.  

• Ruimte om op eigen initiatief te bewegen tussen verschillende diensten, organisaties en 
verenigingen.  

• Veel kansen om te leren en te groeien door vorming, begeleiding en uitwisseling met partners 
met erg uiteenlopende expertise.  

• Het mandaat om samen met de partners van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie concrete 
beleidsacties vorm te geven en uit te voeren.  

 
Solliciteren?  
 

• Helaas is dit een fictieve vacature voor de ideale netwerkmakelaar in een denkbeeldige 
gemeente.  

• Heb je opmerkingen of suggesties over het profiel en de taken van een netwerkmakelaar 
voor lokale netwerken vrijetijdsparticipatie mensen in armoede? Dan zijn deze welkom op 
lokalenetwerken@demos.be.  

 


