
 

GROEP INTRO vzw  
zoekt  

een coach in Vilvoorde (100%) 
 

 

 

Groep INTRO zoekt een coach in Vilvoorde voor 

de opvolging van risicopersonen in het kader van radicalisering. Het project wil jongvolwassenen en 

volwassenen met een risico op of historiek van radicalisering vinden en aanspreken, een 

vertrouwensband met hen opbouwen om hen nadien te begeleiden, rekening houdend met hun 

persoonlijke leven en mogelijke hinderpalen.  

Het project heeft ook oog voor de context van deze personen en omvat dus ook het betrekken van hun 

gezinnen. Outreaching is een wezenlijk onderdeel van deze opdracht. 

 

Het TAKENPAKKET van de coach 

 Contacten leggen met risicopersonen in de wijk, op pleintjes, in moskeewerkingen of 

zelforganisaties, maar ook in de gevangenis indien zij daar verblijven 

 Vindplaatsgericht werken  

 Vertrouwenspersoon zijn voor de doelgroep /  

 In dialoog kunnen gaan met doelgroep  vertrouwen opbouwen  

 Samenwerken met omgeving en relevante actoren om positieve aansluiting en betrokkenheid te 

bevorderen   

 Onderhouden van contacten met het bredere netwerk 

o Instanties zoals OCMW, VDAB 

o Stadsdienst die het project opvolgt 

o Indien van toepassing: politie 

 Administratie en registratie 

o beheren van individueel dossier (papieren en elektronisch dossier) 

o uitvoeren van alle registratie in functie van subsidiëring 

 Actieve en betrokken participatie om het  project en team mee vorm te geven 

 Resultaatsgericht werken: doelen stellen, evalueren en bijsturen  

 Individuele begeleiding tijdens en na detentie ism partners.  
 

Verwachtingen rond het PROFIEL 

 Je hebt ervaring of achtergrond in het werken met maatschappelijk kwetsbaren (risicopersonen ikv 
radicalisering) en vindplaatsgericht werken  

 Je gelooft in de talenten en competenties van  de doelgroep en wil hiermee aan de slag 

 Je bent een netwerker en legt vlot contacten met partnerorganisaties  

 Je vind je weg  in de Vilvoordse sociale kaart 

 Je kan jezelf organiseren  (plannen, acties uitvoeren, overzicht bewaren) 

 Je bent betrouwbaar in het opvolgen van administratieve verplichtingen 

 Je kan resultaatsgericht werken 

 Je bent dynamisch en flexibel  

 Je kan werken met de PC: minimaal goede kennis van Word, Excel en Outlook 

 Je bent taalvaardig: je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans, kennis van Berbers 
en Arabisch is een absolute must 

 Basis kennis islam is handig  

 Je bent een luisterend oor 



 De knowhow om moeilijke gesprekken met doelgroep te voeren  
 

Het AANBOD 

 een voltijds (100%)  contract van onbepaalde duur 

 maaltijdcheques 

 verloning volgens PC van de sociaal-culturele sector 329, barema B1C 

 een job in een dynamische en uitdagende werkomgeving in een betrokken organisatie 

 omkaderd door gemotiveerd team en een teamleider 

 

PRAKTISCH 

 Stel je voor 7 juni 2019 kandidaat via mail, met cv en motivatiebrief t.a.v. Vicky Victor, 

vicky.victor@groepintro.be 

 Je start zo snel mogelijk 

 Werklocatie: Witherenstraat - Vilvoorde  

 

 

 


