
 

 

 
INTERNE EN EXTERNE VACATURE 

 

 

 

Context van je functie 

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting 
evalueert de effectiviteit van de grondrechten van personen die in moeilijke socio-
economische omstandigheden leven: recht op degelijke huisvesting, recht op energie, recht 
op bescherming van het gezinsleven, recht op sociale bescherming, recht op bescherming van 
de gezondheid, … 

Deze functie staat open in het kader van een externe financiering als gevolg van de  deelname 
van het Steunpunt aan een onderzoekproject. 

 

Doelstelling van je functie 
 

Samen met je collega’s sta je in voor de uitvoering van de wettelijke opdrachten van het 
Steunpunt:  

• Informatie over bestaansonzekerheid, armoede, sociale uitsluiting en toegang tot de 
rechten inventariseren, systematiseren en analyseren; 

• Beleidsaanbevelingen doen ; 

• Bijdragen aan de opmaak van nota’s en het tweejaarlijkse Verslag van het Steunpunt; 

• Advies uitbrengen over de verschillende thema’s die onder zijn bevoegdheid vallen; 

• Organiseren van overleg met mensen die in armoede leven, hun verenigingen en 
andere actoren; 

• Deelnemen aan onderzoek op basis van het geheel van het materiaal van het 
Steunpunt. 

 

Je plaats in de organisatie 

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting 
bestaat uit een tweetalig team met tien medewerkers/sters. Je rapporteert rechtstreeks aan 
de coördinator van het Steunpunt.  

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting 

 zoekt 
Stafmedewerker (V/M/X)  

contract onbepaalde duur– Voltijds 100% 

Ref.:  2020 15 POV NL 

Ons personeelsbeleid baseren we op diversiteit en gelijke kansen.  
We selecteren de kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, 
herkomst, overtuiging, handicap, nationaliteit enz. 



 

 

 

Jouw opdrachten 
 

Analyse 
 

 

• Je verzamelt nuttige informatie en biedt context bij de uitwerking van thema’s op basis 
van o.a. politieke actualiteit en wetgeving. Deze contextualisering heeft betrekking op de 
verschillende beleidsniveaus (het Europese en federale niveau en het niveau van de 
gemeenschappen en gewesten).  

• Je informeert je rond beleidsinitiatieven. Je gaat proactief te werk en detecteert deze 
initiatieven zo vroeg mogelijk zodat je tijdig het advies van het Steunpunt over deze 
initiatieven kan bezorgen.  

• Je formuleert aanbevelingen op basis van de analyses van het Steunpunt en het resultaat 
van het overleg die het organiseert.  

Onderzoek 
 

• Je neemt samen met je collega’s deel aan het onderzoeksproject Re-Invest.be in 
samenwerking met KULeuven/Hiva en UCL.  

Netwerken 
 

• Je identificeert en contacteert sleutelactoren en deskundigen rond thema’s die je opvolgt 
en  maakt nuttig gebruik van hun expertise. Je organiseert ook overleg met deze actoren, 
met een bijzondere aandacht voor de plaats van mensen in armoede en hun verenigingen. 

• Je staat in voor de actieve verspreiding van de werkzaamheden van het Steunpunt onder 
de verschillende actoren. 

 

Deelname aan de interne werking  
 

• Je neemt deel aan teamvergaderingen, je zorgt er voor dat het informatieaanbod op de 
website rond thema’s die je opvolgt actueel is en werkt actief mee aan de uitwerking van 
het strategisch plan en de programmatie.  

• Je schrijft bijdrages voor tijdschriften en organiseert seminaries.  

• Je volgt externe vragen op die raken aan de opdrachten van het Steunpunt (deelname aan 
begeleidingscomités voor onderzoek, formuleren van adviezen, presentatie van de 
werkzaamheden van het Steunpunt aan externen).  
 

 

Jouw profiel 
 

Diploma  
Master in de rechten of politieke of sociale wetenschappen  



 

Ervaring 
• Je hebt een professionele ervaring van minimaal 1 jaar met de thema’s waarrond het 

Steunpunt actief is : armoede, ongelijkheid, mensenrechten, beleidswerk (aanbevelingen 
en bescherming van rechten).  

• Ervaring op het gebied van onderzoek, in het bijzonder interdisciplinair en participatief 
onderzoek, is een troef.  

Kennis 
• Je beheerst courante softwaretoepassingen. 

• Je kent het politieke en institutionele landschap van België en de sleutelfiguren op 
politiek en sociaal vlak.   

• Talenkennis :  
o Nederlands : perfecte kennis 
o Frans: minstens zeer goede passieve kennis 
o Kennis van Engels en/of Duits en/of van andere talen en/of van gebarentalen is 

een extra troef 
 

Competenties: 
• Je kan een onderwerp grondig analyseren en informatiebronnen op hun relevantie 

beoordelen.  

• Je hebt een kritische ingesteldheid.  

• Je kan een betoog op heldere en overtuigende manier opbouwen, met oog voor 
nuance en detail.  

• Je bent communicatief heel vaardig. Je hebt een vlotte schrijfstijl en kan je 
communicatiestijl aanpassen aan je doelgroep. 

• Je kan doelgericht relaties en netwerken uitbouwen en onderhouden, dit met zowel 
institutionele actoren als met het middenveld. 

• Je kan zowel autonoom als in team werken.  
• Je kan je werk goed organiseren en inplannen in functie van deadlines.  
 

 

Onze aanbod  
 

• Een interessante functie in een collegiale sfeer bij een instelling die mensenrechten 
verdedigt.  

• Voltijds contract van onbepaalde duur, in het kader van een onderzoekproject dat +- 4 
jaren zal duren. 

• Loon: volgens klasse 7 (barema’s Steunpunt vind je hier). Alle nuttige ervaring wordt 
gevaloriseerd als anciënniteit. 

• Dubbel vakantiegeld tegen 92% van het maandloon. 

• Eindejaarspremie volgens het systeem van de federale openbare sector. 

• Maaltijdcheques. 

• Pensioenplan. 

• Volledige terugbetaling vervoerskosten van het woon-werkverkeer met het openbaar 
vervoer. 

 

https://www.unia.be/files/Documenten/Over_ons/baremas_per_maand_geindexeerd_april_2020.pdf


 

Hoe dien je je kandidatuur in? 
 
Je kandidatuur is enkel geldig als je het standaardformulier gebruikt.  
We benadrukken dat CV’s en sollicitatiebrieven die niet opgemaakt zijn via het 
standaardformulier niet gelezen zullen worden.  
 

• Vul het formulier in.  

• Stuur het ons uiterlijk voor 8/07/2020 om 12 uur ’s middags met vermelding van de 
referentie 2020 15 POV NL.  

• Bij voorkeur per e-mail naar person@unia.be .   

• Per post naar: Steunpunt tot bestrijding van armoede, Personeelsdienst, 
Koningsstraat 138, 1000 Brussel. 

 
Procedure 
 

• Indienen van de kandidaturen. 

• Selectie op basis van de ingediende kandidaturen (24/07). 

• Schriftelijke test op 31/07/2020 – beoordeling op 12/08 

• Gesprek met het selectiecomité tussen 26/08 en 04/09 

• Indiensttreding – zo snel mogelijk. 
 
 

Voor meer informatie 

• Over de arbeidsovereenkomst en de arbeidsvoorwaarden: Florine De Brouwer – 
flbr@unia.be 02/212.30.74,  

• Over de functie: over de inhoud van de functie:  Henk Van Hootegem  
Henk.VanHootegem@cntr.be 02 212 31 71 
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