
Schrijf jij mee aan een nieuw hoofdstuk in de hulpverlening?

Word de trekker/het trekkersduo van onze nieuwe groeiplek!

Homaar (Oost-Vlaanderen) en Vonk (Antwerpen) zijn groeiplekken voor jongeren van 15 tot 23 jaar die emotioneel 
vastlopen. We staan voor een laagdrempelige, huislijke, warme sfeer. Via creatieve ateliers zetten we in op de  jonge-
ren hun kwaliteiten en ‘goesting’ om verder te gaan. Ze gaan terug geloven in hun groeipotentieel. We bieden een ant-
woord op het hiaat tussen de ambulante en residentiële hulpverlening, we zijn een brug tussen welzijn en jeugdwerk.

We willen groeiplekken We willen groeiplekken 
in gans Vlaanderen, zo-in gans Vlaanderen, zo-
dat er nog meer jongeren dat er nog meer jongeren 
van kunnen genieten. van kunnen genieten. 
Word jij onze collega die Word jij onze collega die 
in in West-VlaanderenWest-Vlaanderen,  ,  
Vlaams-Brabant, Brussel Vlaams-Brabant, Brussel 
of Limburgof Limburg een huis op- een huis op-
start?start?

Jij bent: 
• (Psycho)therapeutisch geschoold en geboeid door de visie en ethiek achter

onze groeiplek-methodiek (zie de visietekst op www.homaar.be).
• Een daadkrachtige, mature initiatiefnemer en fondsenwerver.
• Een netwerker met kennis van de sociale kaart. Elke groeiplek heeft zijn ei-

genheid en bouwt samenwerkingen op met de lokale organisaties, bestuur...
Affiniteit met de provincie is dus belangrijk.

• Een teamspeler en zelfsturend. We willen per groeiplek een  trekkersduo
vormen dat elkaars kwaliteiten aanvult.

• Flexibel, integer en creatief.
• Bereid om bij de opstart nog als vrijwilliger aan de slag te gaan en  af-

hankelijk van de verworven fondsen jouw loon op te bouwen. Je kan je
in die fase 3 dagen per week vrijmaken.

Versterk ons team met jouw veelzijdigheid en tonnen goesting! Interesse?  
Mail jouw brief en CV naar nathalie@homaar.be. 

Meer info over onze werking vind je op www.homaar.be en www.vonkplek.be

Wij bieden:
• Samen pionieren in een uitdagende en gevarieerde job.
• Autonomie om de groeiplek een eigen touch te geven en ruime groeimogelijkheden.
• Een netwerk dat staat voor een boeiende samenwerking, gedeelde expertise en een

onderbouwd kader.


