
 
 

Zoekt een   

 

BRUGFIGUUR (Basisonderwijs) 

 
 

Wijkcentrum De Kring 

 

Wijkcentrum De Kring vzw is een geïntegreerde basisvoorziening, tevens erkend als 

vereniging waar armen het woord nemen. Het wijkcentrum richt zich voornamelijk, maar niet 

uitsluitend, naar personen en gezinnen in een kwetsbare situatie in Eeklo en omgeving. 

 

In onze werking bieden we concrete materiële dienstverlening aan, hebben we aandacht voor 

het luik ontmoeting en ontspanning, en zetten we in op het realiseren van de sociale 

grondrechten van onze bezoekers en inwoners van Eeklo en omgeving. Een rode draad 

doorheen de werking vormt de vrijwilligerswerking, waarin leden van de doelgroep 

geactiveerd worden om deel te nemen aan de algemene werking van het wijkcentrum. 

 

Het wijkcentrum werkt samen met heel veel partners en (sociale) organisaties die ons op 

verschillende manieren ondersteunen. 

 

Het wijkcentrum heeft een zeer gedreven team van een 12-tal medewerkers, elk 

verantwoordelijk voor een eigen activiteiten/projectdomein, en kan rekenen op de inzet van 

een 60-tal enthousiaste vrijwilligers. 

 

 

Momenteel is het wijkcentrum op zoek naar een HALFTIJDS BRUGFIGUUR 

Basisonderwijs. 

 

Functie-inhoud  

 

Maatschappelijk kwetsbare gezinnen met schoolgaande kinderen vinden vaak niet spontaan 

de weg naar passende dienst- en hulpverlening. De brugfiguur werkt vanuit de sector welzijn 

en tracht via een individueel traject de situatie in de gezinnen te verbeteren. Het schoolgaande 

kind is de toegangspoort, maar de werking heeft een invloed op het hele gezin. De focus ligt 

op de realisatie van sociale grondrechten. De brugfiguur werkt verbindend naar andere 



sectoren: o.a. onderwijs, hulp- en dienstverlening, opleiding en werk, huisvesting, vrije tijd, 

onderwijsondersteuning, …  

De Brugfiguur werkt schooloverschrijdend voor alle Eeklose basisscholen. 

 

 

Taken 

- Je bent een aanspreekpunt voor zowel de kwetsbare gezinnen als voor het personeel 

van alle Eeklose basisscholen (leerkrachten, directies en zorgcoördinator) en andere 

welzijnsorganisaties. Bij de gezinnen kan het gaan over tijdelijke of langdurige 

begeleidingstrajecten.  

 

- Je ondersteunt kwetsbare gezinnen. Dit kan op vele manieren gebeuren:  

o Contact leggen met kwetsbare gezinnen en hun kinderen via gesprekken aan de 

schoolpoort of in de sociale kruidenier, door aanwezig te zijn op 

oudercontacten, …  

o Ouders informeren over hun rechten;  

o De dialoog aangaan met ouders i.v.m. hun noden;  

o Zorgen voor een individueel traject op maat van het gezin en een actieve 

bijdrage leveren tot het oplossen van de problemen.  

o Ouders begeleiden naar verschillende organisaties of in naam van deze 

gezinnen (telefonisch) contact opnemen met hulpverleners of andere instanties. 

o Het stimuleren van ouderparticipatie (bv. verhoogde deelname aan activiteiten 

van de school).  

 

Het werken met kwetsbare gezinnen, verloopt via de volgende principes: 

o Vraaggerichte dienstverlening op maat van het gezin; 

o Toegankelijke en laagdrempelige dienstverlening;  

o Empowerende dienstverlening. De brugfiguur ondersteunt het gezin om op eigen 

kracht tot antwoorden te komen.  

 

- Je zorgt voor een adequate administratie.  

Je registreert de nieuwe aanmeldingen, de gezinnen in een lopend traject, de 

 begeleiding naar andere organisaties, …  

Je gaat zorgvuldig en discreet om met de verkregen informatie.  

Je reageert snel op vragen die je bereiken via e-mail en via de telefoon.   

Je bouwt een netwerk uit (met o.a. de scholen, hulpverleners, de politie, het  

OCMW, …) en overlegt regelmatig met deze partners.  

Je woont intervisie- en coaching momenten bij.  

Je geeft signalen door aan de stuurgroep en aan andere relevante partners.  

Je zet sensibiliseringacties op het getouw rond (kans)armoede 

Je verwijst de gezinnen door naar het bestaande aanbod voor groepen 

 

Competenties  

 

- Creativiteit  

De brugfiguur benadert problemen vanuit nieuwe invalshoeken en stelt diverse of 

alternatieve oplossingen voor.  

- Communicatief  



De brugfiguur stemt de communicatie af op de doelgroep (bv. ouders, schooldirecties, 

…), brengt (complexe) boodschappen klaar en duidelijk over, communiceert op een 

positieve manier, kan ook moeilijkere zaken bespreekbaar maken, …  

- Plannen en organiseren  

De brugfiguur kan het eigen werk organiseren en de juiste prioriteiten leggen.  

- Probleemoplossend werken  

De brugfiguur zoekt in overleg met het gezin een goede oplossing voor de vraag of het 

probleem. Hij/zij gaat uit eigen beweging op zoek naar een oplossing of levert een 

actieve bijdrage. Hierbij hanteert de brugfiguur een gezonde kritische ingesteldheid en 

durft zij/hij dingen in vraag te stellen.  

 

Waarden:  

 

- Open en respectvolle houding  

De brugfiguur kan interageren met alle mensen, ongeacht hun leeftijd, gender, 

etnisch�culturele afkomst, … Hij/zij werkt in de leefwereld van de gezinnen. Daarnaast gaat 

de brugfiguur discreet om met de informatie die hij/zij krijgt van de gezinnen.  

 

- Betrouwbaar zijn/samenwerken op basis van vertrouwen  

Samenwerken lukt pas als er wederzijds vertrouwen is. Dit kan enkel opgebouwd worden als 

de brugfiguur zijn afspraken na komt, investeert in informele contacten en (steeds) 

aanspreekbaar/bereikbaar is.  

 

- Maatwerk, vertrekkend vanuit de competenties in het gezin  

De brugfiguur zoekt in overleg met het gezin een goede oplossing voor zijn vraag of 

probleem. De oplossing is altijd op maat van het gezin. - Verbindend werken. De brugfiguur 

legt bruggen tussen het gezin en de school, de buurt, hulp- en dienstverleningsorganisaties, 

 

 

 

Profiel  

- Je hebt bij voorkeur een diploma van bachelor/graduaat in een menswetenschappelijke 

richting.  

- Je kan het Nederlands mondeling en schriftelijk correct hanteren.  

- Je hebt bij voorkeur basiskennis Frans en Engels.  

- Je bent vertrouwd met de methodiek van vindplaatsgericht werken. 

- Je bent vertrouwd met de principes van empowerend werken. 

 - Je kan makkelijk contact leggen en onderhouden met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 

en kan hiervoor de juiste communicatiemiddelen inzetten.  

- Je bent empathisch en kan rekening houden met de wensen of behoeften van een ander.  

- Je kan “aanklampend” werken als de situatie dit vereist.  

- Je kan zelfstandig werken en bent bereid tot occasioneel weekend- en avondwerk.  

- Je kan een netwerk van partnerorganisaties uitbouwen. 

- je hebt bij voorkeur een rijbewijs B 

 

 

 

 

 



Arbeidsvoorwaarden  

 

 Halftijdse tewerkstelling voor een periode van 6 maand ( periode april – september 

2023 )  

 

 

 verloning volgens PC 329, niveau B1c; relevante anciënniteit kan tot max 7 jaar 

worden verrekend in het loon 

 

 flexibele uurregeling,  

 

 gratis woon/werkverkeer bij gebruik openbaar vervoer en/of fietsvergoeding 

 

 Plaats van tewerkstelling is Wijkcentrum De Kring, Zuidmoerstraat 136/8, te Eeklo 

 

 

 

 

Sollicitatieprocedure 

 

 mail je motivatiebrief met CV uiterlijk op 30 maart 2023  naar  

jan@wijkcentrumdekring.be . Maak je competenties voor deze job duidelijk in je 

motivatiebrief 

 op basis van  motivatie en CV worden een aantal kandidaten uitgenodigd voor een 

gesprek 

 indiensttreding : april 2023  

 meer informatie te verkrijgen bij:   :  

Jan Matthys :  0472 35 45 76 of  jan@wijkcentrumdekring.be  
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