
 
 

Vacature stagiair(e) maatschappelijk werker  

Ben je op zoek naar een leerrijke stageplaats in een sociale en maatschappelijk relevante 

werkomgeving?  Oak Tree Projects biedt een boeiende stageplaats in een innovatie sociale 

onderneming.  Je kan er praktijkervaring opdoen, jezelf ontwikkelen en werken aan een betere 

samenleving.  

Oak Tree Projects verhuurt betaalbare studio’s in cohousing projecten en andere duurzame 

woonprojecten in heel Vlaanderen.  Voor wie?  Voor iedereen die wat extra zorg en 

ondersteuning nodig heeft.  

Oak Tree Projects bouwt de studio's samen met de huurder.  Resultaat: een eigen woning op 

maat in een warme buurt.  

Meer info over onze wooncoöperatie vind je op onze website.  

 

Taken van een maatschappelijk werker bij Oak Tree Projects?   

- Werving kandidaat-bewoners 

 

o Individuele gesprekken met geïnteresseerde bewoners en hun netwerk nadat zij 

een infosessie hebben gevolgd 

o Opvolging van geïnteresseerde bewoners, ondersteunen bij het proces  

o Selectie van de bewoners aan de hand van een intakeprocedure 

 

- Voorbereiding – 6 maanden voor woonfase 

 

o Organisatie van maandelijkse bewonersvergaderingen voor: 

▪ Kennismaking 

▪ Bespreken organisatie van de thuiszorg 

▪ Voorbereiden verhuis 

▪ Keuzes inrichting studio 

▪ Beslissingen rond het samenwonen 

 

o Faciliteren van de participatie in de cohousing groep 

▪ Kennismakingsevent organiseren voor de bewoners in de cohousing 

▪ Ondersteuning bij integratie in de cohousing groep 

 

- Woonfase – 6 maanden na verhuis 

o Organisatie bewonersvergaderingen voor contacten tussen de bewoners 

onderling, contacten met de buren  

o Ondersteuning op afstand per mail en telefoon 

o Op regelmatige basis gesprekken met de verschillende zorgpartners aanwezig 

in de woning 

o Oplossen van conflicten 

o Meldpunt voor de zorgaanbieders en de buren 

https://www.oaktreeprojects.be/


 
 

o Capteren van alle vragen rond de bouw van de bewoners, en opvolging van 

eventuele herstellingswerken 

 

Ervaring die je bij ons kan opdoen 

- Intakes van kandidaat-bewoners: gesprekken in de thuissituatie van bewoner, samen 

met (professioneel) netwerk  

- Bewonersvergaderingen voorbereiden en begeleiden bij de zeer diverse doelgroep van 

personen met een handicap, een autisme spectrum stoornis, een psychische 

kwetsbaarheid, een fysieke handicap, chronische aandoening, pijnpatiënten etc. 

- Ondersteuning van bewoner en professioneel netwerk bij voorbereiding van verhuis 

- Opvolging van woonfase (vragen beantwoorden)  

- Contacten met de buren van onze bewoners om inclusie te bekomen  

- Vastgoed en cohousing 

- Dynamiek van een sociaal innovatieve startup met ambitie 

 

Profiel 

Bij Oak Tree Projects werken we op verplaatsing (bij bewoners thuis, in onze woonbuurten) en 

van thuis uit.  Ons team vergadert op locatie.   

Daarom zoeken we een derdejaarsstudent, die al wat taken zelfstandig kan uitvoeren.  

- Je bent oplossingsgericht en gelooft sterk in de eigen kracht van mensen.  

- Je werkt klantgericht, empowerend, toont respect en waardering  

- Je bouwt relaties en netwerken op om je doelstellingen te realiseren  

- Je kan zowel zelfstandig als in team werken.  

- Je hebt een goede werkorganisatie en je bent resultaatgericht.  

- Je kan jouw eigen planning en tijdsindeling opmaken 

- Je hebt sterke communicatieve vaardigheden.  

- Je hebt goede administratieve vaardigheden en ICT-kennis  

- Je bent bereid om je doorheen de provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant te 

verplaatsen  

- Je kan je focus richten op verschillende projecten en bewoners tegelijkertijd 

- Je kan goed je taken afbakenen ten opzichte van de bewoners 

- Je houdt van flexibele uren en bent bereid om af en toe ‘s avonds te werken 

- Je houdt van flexibele werkplekken: thuis, in de cohousing projecten en in een 

coworking space 

- Je beschikt over een eigen laptop en gsm-toestel.  

Uiteraard word je als stagiair(e) hierin ondersteund en is het heel normaal dat je deze 

competenties niet vanaf de eerste dag onder de knie hebt.  Je wordt hierin opgevolgd door 

onze maatschappelijk werker.  

 

 

 



 
 
Wij bieden 

Een boeiende stageplaats in een jonge sociale onderneming, waar we uitkijken naar jouw 

frisse en kritische inbreng.  

We zorgen ook voor:  

- Vergoeding dienstverplaatsingen  

- Vergoeding GSM-gebruik  

 

Word jij onze stagiair(e) ?  

Contacteer onze maatschappelijk werker per mail: kim@oaktreeprojects.be  

Ook voor vragen kan je bij Kim terecht.  

 

Kim Vanhoegaerden  

kim@oaktreeprojects.be  

0472 36 70 11  

 

Onze organisatie in de pers en in de prijzen  

- Deelname aan de accelerator Startit@KBC -> video: 
https://www.youtube.com/watch?v=o6fBG-65ehI   

- Genomineerd voor de Bertjes 2018 – Ideation phase: 
https://venturepublisher.com/editie-2018  

- Geselecteerd als één van de 14 deelnemers voor de Social Grow Sessions 2018 van 
Johnson and Johnson Belgium en de Sociale Innovatiefabriek  

- Samenwerking met PMV, investeringsmaatschappij van de Vlaamse Overheid: video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ro0ylpb_f10&t=2s  

- Geselecteerd als één van de 10 Radicale Vernieuwers 2019 van CERA, De Standaard en 
de Sociale Innovatiefabriek: https://www.standaard.be/cnt/dmf20191206_04754691  

- Belgische finalist Chivas Venture 2020: video : 
https://www.youtube.com/watch?v=E83Gyn6mWRg  en artikel 
https://www.chivas.com/the-venture/finalists/oak-tree-projects  

- Uitgenodigd als één van 11 door Koningin Mathilde op international vrouwendag 
https://www.robtv.be/nieuws/koningin-mathilde-bezoekt-onze-regio-en-gaat-aan-tafel-
met-11-straffe-vrouwen-94601  

- Artikel/frontpagina Focus Entrepreneur: 
https://issuu.com/smartmediabelgium/docs/fokusentrepreneur_mars2020?fbclid=Iw
AR1sDO_19Ej1OeYPWF7JyL7rs_jtfiEMhVAfNfMIPYRX4UW2WWHAH5OeKv4  

- Geselecteerd als Coup de coeur organisatie door BNP Paribas Fortis Private Banking -> 
video : https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6758353291463278592/  

- Interview door Alin vzw: https://storage.googleapis.com/smooty-
1220.appspot.com/uploads/3674/1640702810_506928ALINEAMAG01202202GoodPr
actices.pdf  

- Nominatie voor Vlerick Venture Award: https://www.vlerick.com/nl/inzichten/tim-van-
hauwermeiren-and-pieter-loose-win-the-vlerick-award-2022/  
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