
 
 

Unie der Zorgelozen zoekt 
een voltijds sociaal-cultureel werker (m/v/x)  

voor onmiddellijke indiensttreding 
 
 

 
 
De Unie der Zorgelozen is een sociaal-artistieke compagnie met Kortrijk als uitvalsbasis. We werken 
op drie pijlers: informele ontmoeting, artistieke creatie en maatschappelijk debat. Meer info vind je 
op www.uniederzorgelozen.be. 
 
Functieomschrijving 
 
Je bent verantwoordelijk voor de concrete realisatie van de activiteiten van de Unie. Je doet dit 
samen met de vele deelnemers, de ‘Zorgelozen’, die van de Unie een levendige gemeenschap maken. 
Je bouwt daartoe de deelnemerswerking verder uit en geeft onze pijler ‘informele ontmoeting’ 
verder dynamiek, inhoud en vorm. Je doet dit in samenspraak met de collega’s in het team. 
 
 
Taakomschrijving 
                                   

- Samen met de deelnemers, de ‘Zorgelozen’, en in samenspraak met het team zorg je voor de 
praktische realisatie en omkadering van de activiteiten (repetitie, voorstelling, lezing, Resto 
Ratatouille, Koffieklets, …) en het dagelijkse reilen en zeilen van de Unie. 

- Je vult onze pijler ‘informele ontmoeting’ (Resto Ratatouille, Koffieklets, …) actief in en maakt 
zo van de Unie een levendige ontmoetingsplaats. 

- Je zorgt hiertoe voor een dynamische groeps- en deelnemerswerking. 
- Je stuurt de deelnemers aan, hebt oog voor hun sociale noden en creatieve ambities en weet 

van hieruit voor elk van hen een gedegen plek in de werking te vinden. 
- Je vindt de juiste wegen voor de opvolging van sociale problematieken van de deelnemers. 
- Je houdt contact en overlegt met andere sociale actoren en organisaties in de buurt en stad. 

 
 
Met wie we graag in zee gaan: 
 

- Je kan met groepen en deelnemers werken en weet ze te motiveren. 
- Je hebt goede communicatieve en organisatorische vaardigheden. 
- Je bent hands-on, ondernemend en assertief. 
- Je wil en kan participatiegericht werken. 
- Je kan zelfstandig werken, maar bent ook een teamspeler. 
- Je bent bereid om in een flexibel uurrooster te werken (avond- en weekendwerk).  
- Je hebt interesse in het creatieproces van verschillende artistieke disciplines. 
- Je bent vertrouwd met de sociale media. 

 
- Je hebt een sociale opleiding (bij voorkeur vormingswerk of opbouwwerk) of een 

pedagogische opleiding gevolgd en/of hebt al relevante ervaring. 



- Je kent de sociale kaart. 
- Je hebt een rijbewijs B. 
- Nederlands is de werktaal, je hebt voldoende kennis van Frans en Engels om vlot te    
       communiceren (notie van West-Vlaams is een pluspunt :-)). 
 
- Je onderschrijft de basisvisie van de Unie der Zorgelozen. 
- Je gelooft in de emancipatorische kracht van een creatieve samenleving. 
- Je houdt de vinger aan de pols van belangrijke maatschappelijke evoluties. 
- Je bent geïntrigeerd door de manier waarop kunst en samenleving met elkaar verweven zijn. 
- Je hebt een democratische werkmentaliteit en een open en empathische houding. 

 
Hoe solliciteren? 
 
Het gaat om een voltijdse functie voor onbepaalde duur. 
Het loon wordt bepaald door de barema's uit de CAO Podiumkunsten. Extralegale voordelen zoals 
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, vergoeding woon-werkverkeer maken deel uit van het 
pakket. 
 
Stuur voor maandag 30 januari 2023 je motivatiebrief en CV naar Joost Bonte via 
info@uniederzorgelozen.be. 

De gesprekken gaan door op vrijdag 10 februari 2023 vanaf de middag. Indiensttreding in onderling 
overleg maar liefst zo snel mogelijk.  

De Unie der Zorgelozen wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden 
dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, 
geloof of beperking.  


