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Regionale medewerker Buddy Operations  - Kempen  
 

In de regio Kempen Oost werken Blenders vzw en ArmenTeKort vzw samen aan een innovatieve 
oplossing voor kansarmoede. Daarin staan buddywerking en empowerment centraal.  
 
Om de buddywerking verder uit te bouwen in deze regio zoeken we een ‘Regionale medewerker 
Buddy Operations’.  
 
ArmenTeKort vzw zocht samen met academici, overheden, vrijwilligers, mensen die leven in een 
situatie van kansarmoede, bedrijven en professionele hulpverleners een antwoord op de vraag: 
“Hoe creëren we een nieuw maatschappelijk evenwicht dat kansarmoede de wereld uit helpt?” 
 
Het antwoord is een innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde duomethodiek waarin 
‘empowerment’ centraal staat. 

 
Tijdens een intensieve opleiding tot ‘Meester in empowerment’ leren kansrijke, veerkrachtige 
vrijwilligers de juiste competenties (kennis, vaardigheden en houding) om als kansbiedende buddy 
succesvol gekoppeld te worden aan een kanszoekende buddy, een persoon die leeft in een situatie 
van kansarmoede.  
 
De kansbiedende en kanszoekende buddy stappen samen in een tweejarig traject. Ze ontmoeten 
elkaar op regelmatige, zelf gekozen momenten. Niet in een hulpverlenersrelatie, maar als 
gelijkwaardige mensen. Ze leren elkaar kennen vanuit wederzijds vertrouwen en respect. 
 
De verbinding tussen beide buddy’s leidt tot empowerment van de kanszoekende buddy. Vanuit 
hernieuwde eigenwaarde neemt die opnieuw zelf de regie van het eigen leven in handen. Zo wordt 
de vicieuze cirkel van kans- en generatiearmoede doorbroken. 
  

Doelstelling 

De ‘Regionale medewerker Buddy Operations’ bouwt samen met de coördinator de buddy-

werking volgens de ATK-methodiek uit in de Kempen, en is het eerste aanspreekpunt voor 

kanszoekende en kansbiedende buddy’s. 

Ondersteund door de ‘Verantwoordelijke Lokale Projecten’ van ArmenTeKort vzw en de 

coördinator van ATK Kempen, begeleidt deze medewerker de buddykoppels in de regio van A tot 

Z. 

Functiebeschrijving 

- Uitwerken en evalueren van wervingcampagnes voor vrijwillige kansrijke buddy’s 

- Organiseren en faciliteren van info- en opleidingssessies voor vrijwillige kansrijke buddy’s 

- Netwerk uitbouwen met (sociale) organisaties die zorgen voor instroom van 

kanszoekende buddy’s (mensen in kansarmoede). 

- Matching van kanszoekende aan kansbiedende buddy’s, met behulp van digitale tools en 

CRM-systeem (Salesforce) 

- Opvolgen van buddykoppels (motiveren, begeleiden, optreden als aanspreekpunt) 

- Organiseren en leiden van ‘intervisies’ en ‘meetmomenten’ 

- Optimaliseren en automatiseren van de begeleiding van buddykoppels 
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Profiel 

- Je hebt minstens een professioneel gerichte bachelor in de menswetenschappen. 
- Je woont in de regio Kempen. 
- Je bent een creatieve teamspeler die inhoudelijk, organisatorisch en administratief van 

aanpakken weet. 
- Je bent empathisch en flexibel. 
- Je kan uitstekend luisteren en motiveren. 
- Je bent een echte netwerker en bouwt vlot duurzame relaties uit, zowel in de social-

profitsector als in een commerciële omgeving. 
- Vrijwilligerswerk, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid liggen je na aan het hart.  
- Je kan goed overweg met Office-toepassingen. 
- Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands. 
- Kennis van (kans)armoede is een pluspunt 

 

Aanbod 
 

- Contract van bepaalde duur (januari 2019 – juni 2020) 
- Halftijdse (50%) tewerkstelling, bij Blenders vzw 
- Competitieve verloning, flexibele uur- en verlofregelingen 
- Je maakt deel uit van een ambitieus team, binnen een maatschappelijk relevant project 

dat zich onderscheidt door innovatie en professionaliteit 

Solliciteren? 
 

Stuur vóór 20/01/2019 jouw cv en motivatiebrief naar suzy.maes@armentekort.be.  
 
Voor meer informatie kan je terecht bij Suzy Maes op 0475 46 42 11. 
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