
OverKop Halle-Vilvoorde is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen CAW, de lokale 

besturen van Halle, Vilvoorde en Sint-Pieters-Leeuw, 1G1P, Yuneco, GGZ, Uit de Marge, Groep 

Intro, ROJM Vilvoorde, 1001 Schakels en Het Pand/Villa Basta en gaat op zoek naar: 

 

Projectcoördinator           Halle -Vilvoorde 80%  
 

In een OverKop-huis kunnen jongeren (tot 25) gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is 

een veilige plek waar ze ook een luisterend oor vinden en beroep kunnen doen op professionele hulp. Een OverKop-

huis verbindt jeugdwerk met aanwezigheid van jeugdwelzijnswerkers. In een ongedwongen sfeer trachten we het 

welbevinden van jongeren te versterken. Eén van de pijlers van Overkop is om ‘voor en door jongeren te werken’.  

CAW Halle-Vilvoorde wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten die 

deze diversiteit binnenbrengen in onze teams, worden aangemoedigd te solliciteren. 

Een greep uit je takenpakket 

Jij staat in voor de coördinatie van 3 Overkophuizen in onze regio (Halle, St-Pieters-Leeuw en Vilvoorde). Samen met 

twee andere collega’s en een vrijwilligersteam geven jullie het OverKop-aanbod concreet vorm. Je werkt daarvoor 

samen met het jeugdwerk dat al aanwezig is en je bouwt mee aan een netwerk van hulpverleningsactoren in de regio. 

Je krijgt de ruimte om OverKop in Halle-Vilvoorde verder uit te bouwen en op de kaart te zetten.  

• Je ondersteunt de uitrol van nieuwe projecten en probeert deze in te passen in de organisatie. 

• Je verzorgt de verbindende rol tussen de dagelijkse werking met het team, de bredere organisatie en het beleid.  

• Je draagt bij tot methodiekontwikkeling om een geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg voor jongeren te 
realiseren. 

• Je werkt samen met vrijwilligers en neemt daar een coachende rol op. 

• Je plant en organiseert samen met het team en de jongeren activiteiten rond mentaal welbevinden/zelfzorg/...  

• Je plant en organiseert vormingen/activiteiten voor jeugdwerkers om hun deskundigheid mbt mentaal 
welbevinden te versterken. 

• Je bent een krachtgerichte aanspreekpersoon voor jeugdwerkers die vastlopen op thema’s rond mentaal 
welbevinden.  

Wie ben jij? 

• Je hebt minimaal een bachelor in een menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring; 

• Je bent sterk in krachtgericht werken en in het motiveren/ondersteunen van mensen;  

• Je hebt verantwoordelijkheidszin, kan initiatief nemen en bent besluitvaardig;  

• Je hebt een brede organisatie-blik en werkt graag innovatief;  

• Je bent goed in netwerken en gelooft in de kracht van samenwerking met lokale partners; 

• Je kan zelfstandig werken en hebt ervaring in het organiseren van activiteiten in team, realiseren van projecten 
van A tot Z en uitdenken van evenementen in samenspraak met de jongeren. Participatie is voor jou een evidentie;  

• Je kan zelfstandig werken en communiceert vlot en duidelijk met verschillende collega’s;  

• Je hebt zicht op de werking van het algemeen welzijnswerk en een goede kennis van de sociale kaart;   

• Je kan zorgen voor een punctuele verwerking van administratie en hebt een courante PC-kennis en interesse in 
nieuwe media; 

• Je trekt je uit de slag in het Frans en het Engels en eventueel andere talen zijn een absoluut pluspunt; 

• Je bent flexibel en mobiel; je vindt het niet erg je te verplaatsen binnen ons werkingsgebied en kan vlot schakelen 
tussen de verschillende taken die bij je takenpakket horen. 

Wat bieden wij je aan?  

• Een deeltijds contract van 80% voor bepaalde duur tot 31/12/2023, met kans op verlenging.  

• Verloning volgens PC 319.01, barema B1A met gelijkstelling van relevante beroepservaring; 

• Extralegale voordelen: laptop, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, omniumverzekering voor 
dienstverplaatsingen en een uitgebreid opleidingsaanbod; 

• Interessante verlofregeling: 8 extra verlofdagen en VIA-dagen vanaf 35 jaar; 

• Plaats van tewerkstelling zijn de 3 Overkophuizen in onze werkingsregio.  

Ben jij de Overkop-medewerker die we zoeken? 

Laat ons dan weten waarom J!J het verschil wil maken, door je motivatie en CV zo snel mogelijk door te sturen naar 

rekrutering@cawhallevilvoorde.be. Elke sollicitatie wordt met zorg gescreend en de weerhouden kandidaten worden 

onmiddellijk uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Opstart wordt zo snel mogelijk voorzien. 

mailto:rekrutering@cawhallevilvoorde.be

