Pasform is de sociaal-culturele organisatie voor volwassenen met een
verstandelijke beperking, hun netwerk en de ruime samenleving. Pasform
vertrekt vanuit het burgerschapsmodel en heeft tot doel de persoon met een
beperking te versterken in zijn kwaliteit van leven én de samenleving te
bewegen tot een daadwerkelijke en duurzame realisatie van inclusie.
Pasform versterkt personen via ervaringsgericht werken binnen levensbreed
en levenslang leren. Cultuureducatie, cultuurbeleving en cultuurcreatie
geven personen mogelijkheden tot ontplooiing en een volwaardige
erkenning in de samenleving.
Cultuur en leren zijn de hefboom voor een inclusieve samenleving.

zoekt

een educatief medewerker (x/m/v)
voor een voltijdse of 4/5de tewerkstelling

hoofdzakelijk in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen
met indiensttreding vanaf september 2021
Ben je creatief en hou je van afwisseling?
Kies je voor motivering, empowering, inclusie en diversiteit?
Heb je sociaal-agogische vaardigheden, sta je garant voor respectvolle samenwerking
en het kwaliteitsvol realiseren van opdrachten?
Ben je goed in planning en het opvolgen van afspraken?
Heb je bij voorkeur een bachelor diploma sociaal cultureel werk en
beschik je over een rijbewijs en eigen wagen?
Grijp je kans en solliciteer bij Pasform!
Mail je motivatiebrief en curriculum voor 22 juni 2021 naar Krista Telemans, directeur,
Krista@Pasform.be én Karien Van Neyghem, stafmedewerker, Karien@Pasform.be.
We bieden een loon conform de sectorbarema’s in een dynamische en innovatieve
werkomgeving. Wij stimuleren professionele zelfontplooiing en zijn flexibel in de
afstemming van arbeidstijd en privé tijd.
De selecties gaan door in het kantoor Pasform-Mechelen, Frederik De Merodestraat 18. De
selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke opdracht en een gesprek.
Voor meer informatie, vraag de uitgebreide infobundel aan via Krista@Pasform.be.
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7 juni 2021

Pasform : infobundel

Pasform maakt groei en verandering mogelijk

Vanuit de waarderende cultuur binnen Pasform stimuleren wij, via leren, creëren en beleven,
persoonlijke groei en verandering als individueel proces én als groepsproces.
Samen bouwen wij aan een cultuur van volwaardig burgerschap
binnen een daadwerkelijke en duurzame inclusieve samenleving.
Pasform kiest voor de leer- en cultuurfunctie. Leren van en over cultuur in een cultuur van
leren. Onlosmakelijk zijn zij met elkaar verbonden zoals in het groeimodel van cultureel
zelfbewustzijn volgens Cultuur in de Spiegel. Beleven staat voor zintuiglijk ervaren, creëren
is de uiting van verbeelden, en leren verwijst naar analyseren en conceptualiseren.
Pasform kiest voor de spiraal, als oeroud en toch springlevend symbool. Het toont de
dynamiek van leven en verbinden, van loslaten van het vertrouwde en weer verder gaan. En
die ambitie leggen wij in onze werking en in de samenleving; verbinden, kritisch reflecteren
en experimenteren met het nog niet vertrouwde.
Een spiraal sluit zich niet, een spiraal is ondernemend en betrokken.
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Voorstelling Pasform
Pasform is een sociaal-culturele organisatie voor volwassenwerk en erkend door de
Vlaamse overheid. Pasform telt 14 medewerkers. Ons werkgebied is Vlaanderen en Brussel
en zijn gehuisvest in 3 kantoren: Mechelen, Tienen en Heusden-Zolder.
Meer informatie vind je op www.pasform.be en facebook Pasformvzw.

Pasform organiseert niet-formeel leren, cultuurcreatie en cultuurbeleving.
Vanuit het deelnemersperspectief plannen en organiseren wij groepsactiviteiten die
personen met een beperking en hun netwerk sterken in hun talenten en in hun kwaliteit van
leven. Daarbij laten wij ons leiden door ons beleidsplan 2021-2025 met strategische en
operationele doelstellingen. We realiseren deze doelstellingen binnen de thema’s ‘Kunst en
cultuur’, ‘Groen en gezond’ en ‘Leef en beleef’.
Dit kunnen eendaagse activiteiten zijn of een reeks. De meeste vormingen of uitstappen
gaan door tijdens de kantooruren. Ook worden er activiteiten georganiseerd op avonden of
op zaterdagen. Per jaar zijn er ongeveer een 10-tal vormingen met overnachting; een
midweek of een weekend. Elke educatief medewerker engageert zich voor het begeleiden
van 3 meerdaagse vormingen.
Ervaringsdeskundigen
Vanuit het vormingstraject ‘Ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking’ zijn wij
gangmaker voor een daadwerkelijke en duurzame inclusieve samenleving.
Theateracademie
Pasform biedt vormingstheater aan in Tienen, Genk, Oostende, Brussel en Aarschot.
Daarnaast zijn er ook workshops en trajecten. Jaarlijks zijn er toonmomenten en om de drie
jaren wordt een theaterproductie uitgewerkt.

Takenpakket van de educatief medewerker
1.
-

-

Vormingswerk
organiseren van vormingen ahv jaarplanning
uitwerken van vormingen (inhoud – doelstellingen – methodiek – materiaal)
geven van vormingen
o in dag- of avondformules
o meerdaagse vorming met overnachting
indien nodig lichte ADL-taken bieden aan de deelnemers
evaluatie van vormingen
bijdrage vormingsbrochure
samenwerken met vrijwilligers
opmaken afspraken vrijwilligers + onkostennota
reserveren vormingslocaties
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2.
-

Projectwerk en werkgroepen
organiseren van het projectwerk, werkgroepen en overlegmomenten
inhoudelijke uitwerking
uitvoeren en evalueren van de activiteiten
uitwerking eindproducten
administratieve en financiële registratie

3.
-

Netwerkvorming
contacten met organisaties uit de sector van personen met een beperking, ouders, ...
contacten met vrijwilligers
contacten met andere organisaties
contacten met partners van de projecten
promotie van vormingsaanbod

4.
-

Administratief werk
verslagen overlegmomenten opmaken en klasseren
klasseren uitgewerkte activiteiten + evaluatie, materiaal, ...
opvolgen uitgevoerde activiteiten (inschrijvingslijsten, ticketjes binnenbrengen, ...)
opvolgen annulaties en veranderingen: bezoeken en afspraken

5.
-

Algemeen
deelname Pasform team, planningsdagen, regionaal team
opvolgen vrijwilligers en stagiaires educatief werk
bijdrage jaarverslag
opvolging evoluties binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de sector voor
personen met een beperking
volgen van bijscholingen / intervisie / coaching

-

Tewerkstelling binnen Pasform
Voor deze vacature zoeken wij een educatief medewerker die kiest om samen met groepen
deelnemers te werken rond persoonlijke groei.
Bij voorkeur zoeken wij een sociaal-cultureel werker, uiteraard kunnen ook personen met
een ander diploma instromen. Deze tewerkstelling kan voltijds of deeltijds. Wij bieden het
barema van de sector en nemen de passende anciënniteit mee. Wij vragen flexibiliteit met
betrekking tot de werkuren en werkplaats, daartegenover geven wij ook flexibiliteit in een
zelfstandig agenda-beheer en is telewerk mogelijk. Je krijgt een gsm en laptop ter
beschikking. Samen gaan wij in dialoog om ook jouw talenten verder te ontplooien.
Het kantoor van tewerkstelling is Mechelen. Je werkterrein is hoofdzakelijk binnen de
provincie Antwerpen en de provincie Oost-Vlaanderen. De eerste maanden zal je vooral
samen met collega’s in de andere provincies de opdrachten leren kennen om zo verder door
te groeien naar het zelfstandig voorbereiden en organiseren van vormingen en
cultuurcreatie.
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