GEZOCHT:

WOONZOEK-VRIJWILLIGERS
IN GENT
Een betaalbare en kwaliteitsvolle woning vinden, is in Gent een hele klus. Vooral kwetsbare personen
ondervinden bijzondere moeilijkheden bij het zoeken en vinden van een geschikte woning.
Als woonzoekvrijwilliger maak jij het verschil!
Om onze cliënten te ondersteunen is het Intersectoraal Woonzoekteam (een samenwerkingsverband
tussen verschillende partners) op zoek naar vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken om met
de cliënt actief op zoek te gaan naar een geschikte woning.
Wil jij onze cliënten bijstaan in hun zoektocht naar een nieuwe thuis waar ze zich eindelijk goed kunnen
voelen?
WAT KAN JIJ VOOR DE CLIËNT BETEKENEN ALS WOONZOEKER?
Op basis van je persoonlijkheid en achtergrond word je aan een cliënt gekoppeld. Na een
kennismakingsmoment in het bijzijn van de vaste begeleider, ga je samen met de cliënt actief op zoek naar
een geschikte woning via kranten, internet, immokantoren,...
Je ondersteunt de cliënt in zijn zoektocht, geeft advies rond praktische zaken en indien nodig ga je samen
met je cliënt op stap om de huurwoningen te bezoeken. Je staat je cliënt bij in zijn communicatie met de
eigenaars. Je hoeft hiervoor helemaal geen immobiliën-expert te zijn! Wij bezorgen je alle info en
begeleiding over huren, de huurmarkt en een hoop ‘tips and tricks’ om woningen te vinden. Je werkt samen
met en geeft feedback aan de professionele begeleider van de cliënt.
Ben je ervan overtuigd dat iedereen recht heeft op een eigen woning?
Heb je zowel geduld als doorzettingsvermogen en wil je je graag belangeloos inzetten om anderen het
nodigde duwtje in de rug te geven?
Dan ben jij de woonzoekvrijwilliger die wij zoeken!!
WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?





Je bent 18 jaar of ouder en je hebt wekelijks enkele uren beschikbaar
Je bent flexibel, positief ingesteld en kan je eigen grenzen aangeven
Je kan omgaan met vertrouwelijke info en problematieken rond wonen en de specifieke doelgroep
Je hebt sociale vaardigheden naar verhuurders, maar ook naar maatschappelijke kwetsbare
groepen of je wil deze graag verwerven
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WAT BIEDEN WE JOU?








Een bijzondere ervaring en de voldoening dat je het verschil maakt voor mensen die het echt nodig
hebben.
Een uitdagende en afwisselende taak als vrijwilliger rond een uiterst actueel en boeiend thema
Een duidelijk kader met persoonlijke opvolging en ondersteuning door de vaste begeleiders en de
projectmedewerker van het Woonzoekteam
Aandacht voor jouw persoonlijke kwaliteiten en talenten
Boeiende vormingsmomenten en info rond huren, maar ook omtrent de problematieken waarmee
de cliënten geconfronteerd worden
Een onkostenvergoeding
Een vrijwilligersverzekering
INTERESSE OF VRAGEN?
Ben jij de gemotiveerde weldoener die wij zoeken, of heb je nog vragen? Neem gerust
contact op met de projectmedewerker van het Intersectoraal Woonzoekteam via
woonzoekteam.gent@cawoostvlaanderen.be of telefonisch op het nummer 0499 75 22 91.
(Laat je gegevens na en wij bellen je spoedig terug!)
Tot binnenkort!

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van OCMW Gent
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