
 
D’Broej zoekt MEDEWERKERs OVERKOPHUIS (M/V) –  
70% voor deelwerking RATATOUILLE in Schaarbeek en  
70% voor deelwerking CENTRUM WEST in Molenbeek 

 

D’Broej krijgt 2 overkop-plekken! Overkop-huizen bestaan al langer in Vlaanderen en komen nu dus 

ook naar Brussel. Het zijn plekken waar jongeren gewoon kunnen binnen lopen en leuke activiteiten 

doen. Het is ook een veilige plek waar er een luisterend oor wordt geboden en jongeren beroep 

kunnen doen op professionele hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.  

 

Wat doet D’Broej? 

D’BROEJ (De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren) heeft 8 deelwerkingen verspreid 

over verschillende Brusselse wijken. We vertrekken er vanuit vrijetijdsactiviteiten voor en met 

kinderen en jongeren van 6 tot  25 jaar die in maatschappelijk kwetsbare situaties opgroeien, maar 

hebben een integrale benadering en raken alle levensdomeinen. Eén overkop-plek krijgt een plaatsje 

binnen het team van Ratatouille – gelegen achter het Liedtsplein in Schaarbeek. De andere vindt een 

plek in de wijk zwarte vijvers in Molenbeek, in jeugdwerking Centrum West. De overkophuizen willen 

positief bijdragen tot het mentale welbevinden van jongeren en werken hiervoor ook samen mét de 

jongeren.  

 

Wat doe je als Overkop-medewerker? 

 Vanuit de laagdrempelige overkopwerking leg je contact met jongeren. Je creëert een veilig 

kader en bouwt een vertrouwensband met hen op.  

 Je maakt mentaal welbevinden bespreekbaar en werkt hieraan binnen het kader van het 

vrijetijdsaanbod.  

 Je bent het eerste aanspreekpunt maar leidt hen op hun vraag ook toe naar specifieke 

begeleidingstrajecten binnen of buiten D’Broej. Hiervoor sta je in nauwe samenwerking met 

de collega’s in je team en met partnerorganisaties.  

 Samen met de collega overkopmedewerker en jongeren draag je mee het Overkopproject in 

D’Broej. 

 Je staat mee in voor de nodige rapportage. 

 

Wat is jouw profiel? 

Als medewerker van D’Broej ben je flexibel en beschikbaar, geëngageerd en heb je kennis van het 

doelpubliek. Je bent als persoon steeds in evolutie en gaat hiernaar ook actief op zoek.  

Als overkopmedewerker ben je sterk in het: 

 Opbouwen van een vertrouwensband, waarbij je de noden van jongeren vlot detecteert. 

 Ondersteunen van jongeren in hun groeiproces, zowel via collectieve als in individuele 

momenten. 

 Nemen van initiatief en het zien van kansen.  

 Actief en onbevooroordeeld luisteren en communiceren op maat, zowel in het Nederlands 

als in het Frans 

 Samenwerken en afstemmen met andere collega’s en externe partners 

 

 

 



 

Arbeidsvoorwaarden  

 Bediendecontract voor 70% (CAO’s van PC 329.01 zijn van toepassing), onbepaalde duur. 

 Volledige terugbetaling woon/werkverplaatsing en vergoeding voor telefoon.  

 Bijscholing en vorming in functie van de kwaliteit van het werk. 
 

Interesse? 

Bezorg ons voor 29 augustus je cv en motivatiebrief via lies.verhoeven@dbroej.be . Geef in je brief 

duidelijk aan of je al dan niet een interesse hebt voor een specifieke gemeente: Molenbeek (Centrum 

West) of Schaarbeek (Ratatouille). Heb je nog vragen, neem dan contact op met Lies via mail.  
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