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De social-profitsector 
 

Welke deelsectoren en organisaties? 
een overzicht van alle organisaties uit de sector & een link naar de paritaire comités waarvoor we 

werken 

https://www.vivosocialprofit.org/social-profitsectoren 

 

Informeren over de beroepen 
http://www.iedertalenttelt.be/beroepen -  voor werkzoekenden met migratieachtergrond 

- 13 beroepenfiches mét vertalingen in het Frans, Engels, Arabisch, Russisch, Turks en 

doorverwijzing naar opleidingen en andere ondersteuning 

- Eenvoudige talententest om mensen wegwijs te maken in de beroepen 

- Video’s van een aantal ambassadeurs uit de doelgroep mensen met migratieachtergrond 

www.werkmetmensen.be – voor jongeren en algemeen 

- 50tal beroepenfiches en verwijzingen naar opleidingen binnen het secundair onderwijs, 

vanaf 2020 ook verwijzing naar het volwassenenonderwijs 

- Videowall met verhalen van mensen die werken in de sector 

- Jongerentest om mensen wegwijs te maken in de beroepen 

- Beroepenfilter op basis van interesses 

Knelpuntberoepen in de sector (2019) 
- Schoonmaker bij mensen thuis 

- Monitor begeleider in de sociale economie 

- Verzorgende 

- Zorgkundige !! 

- Verpleegkundige !! 

- Hoofdverpleegkundige 

- Dentaaltechnicus 

- Kinesitherapeut 

- Opticien 

- Ziekenhuisapotheker 

- Arts (afhankelijk van specialisatie) 

 

Specifieke info voor arbeidsbemiddelaars 
www.kennisplatformsocialprofit.be, platform voor en door arbeidsbemiddelaars over social profit 

met info over oriëntatie bij beroepskeuze, opleidingsinformatie voor werkzoekenden, werknemers 

(opleidingstrajecten VDAB – onderwijs, opleiding voor werknemers, financiële ondersteuning, eerder 

verworven competenties, werkplekleren, anderstaligen), tewerkstelling (beroepeninfo, vacatures, 

verloning, niet-Belgen, regionale arbeidsmobiliteit) 

 

http://www.vivosocialprofit.org/default.aspx?PageId=5015
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Competenties in de social profit 

Competenties verworven in lokale 

diensteneconomie   
 

Competenties gezocht in social 

profit 

Kwaliteitsgericht handelen: 

Gericht op het leveren van kwaliteit 
 

 Resultaatgericht zijn 

Samenwerken: 

Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat 
 

 In team kunnen werken 

Communiceren: 

Iets duidelijk maken aan anderen 
 

 Goed kunnen communiceren 

Klantgerichtheid: 

Handelen naar de wensen en behoeften van de klant 

gericht op een goede dienstverlening binnen de opdracht 
 

Oog hebben voor de hele persoon die 

zorg of dienstverlening vraag 

Inzet: 

De inspanning die je levert in functie van je eigen werk 
 

 Willen bijleren 

Verantwoordelijkheid nemen 

Het resultaat van acties accepteren en er naar handelen 
 

 Verantwoordelijkheidszin hebben 

Stressbestendigheid: 

Correct blijven presteren in alle omstandigheden 
 

 Stressbestendig zijn 

 Plannen en organiseren: 

Stellen van prioriteiten, middelen en tijd om 

doelstellingen te bereiken 
 

 Goed kunnen observeren 

 Flexibiliteit: 

Zich makkelijk aanpassen bij verandering 
 

 Flexibel zijn 

 Bron: vzw Effect (Kortrijk) 

 

Werken in de sector: 
• Verschillende mogelijkheden: deeltijdse/voltijdse tewerkstelling -> flexibiliteit werk/gezin 
• In meeste organisaties: onregelmatige uren/ploegsysteem 
• Variërende job / menselijk contact 
• Mogelijkheid om in verschillende settings te werken 
• Doorgroeimogelijkheden naar andere functies, leidinggevende functies 
• Mogelijkheden tot bijscholing: inhoudelijke referentiepersonen in organisaties  
• Je werkt voornamelijk in teams, maar kan ook zelfstandig werken 

 

 

http://www.vivosocialprofit.org/default.aspx?PageId=5015
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Wat meer informatie over de belangrijkste beroepen 

Huishoudhulp 
Met welke doelgroep werk je?  

• Mensen die hulp en zorg nodig hebben  
Wat zijn je taken?   

• Poetsen 
• Afwassen  
• Boodschappen doen  
• koken 
• Wassen  
• Strijken 
• Luisteren en eventueel troosten  
• Oppassen op kinderen of volwassenen of ouderen helpen 

Wat zijn je talenten?  
• Je werkt nauwkeurig 
• Je kan goed luisteren 
• Je bent sociaal  
• Je kan zelfstandig werken  

Wanneer en waar werk je?  
• Je werkt tijdens de dag  
• Je werkt bij mensen thuis waar bewoners aanwezig zijn terwijl jij werkt  

Heb je een certificaat nodig?  
• Nee je hebt geen certificaat nodig. Het is wel belangrijk dat je de nodige competenties hebt. Je moet 

bijvoorbeeld kennis hebben van de poetsproducten, of kennis van bepaalde schoonmaaktechnieken 
zodat je je werk beter en sneller kan uitvoeren.  Dit kan je leren bij VDAB of bij een CVO en duurt een 
half jaar.  

 

Verzorgende 
Met welke doelgroep werk je?  

- Mensen die zorg nodig hebben : zieken, ouderen, mensen met beperking, sociale problematiek etc.  
Wat zijn je taken?  

- Zorgvragers wassen 
- Helpen bij eten 
- Strijken & Koken met aandacht voor bepaalde diëten  
- Huishoudelijke taken 
- Hulp bij administratie 
- Boodschappen doen  

Wat zijn je talenten?  
- Zelfstandig  
- Goed luisteren en vertrouwensband opbouwen  
- Sociaal  

Wanneer en waar werk je?  
- Je werkt meestal tijdens daguren en bij mensen thuis  

Heb je certificaat nodig?  
- JA, een certificaat is verplicht . Je kan opleiding volgen van +/- min 1 jaar bij CVO of dienst voor 

gezinszorg.  
- Is je Nederlands niet voldoende om aan de opleiding te starten? Dan kan je terecht in de 

vooropleiding social profit, waar je Nederlands wordt bijgeschaafd voor social profit beroepen en je 
bovendien goed georiënteerd word naar de social profit beroepen. 

 

 

 

http://www.vivosocialprofit.org/default.aspx?PageId=5015
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Zorgkundige 
Met welke doelgroep werk je?  

• Zorgbehoevende mensen; zieken, ouderen etc.  
Wat zijn je taken?  

• Hulp bij aankleden 
• Wassen van patiënten 
• Hulp bij maaltijden  
• Vervoeren van patiënten 
• Patiënten observeren en rapporteren van problemen  
• 23 verpleegkundige taken uitvoeren onder toezicht van een verpleegkundige: vb helpen bij innemen 

medicatie en mondzorg  
Wat zijn je talenten?  

• Oplettend  
• Sociaal 
• Goede vertrouwensband opbouwen  
• Goed in organiseren  

Wanneer en waar werk je?  
• Je werkt vaak in ploegen, ochtend, dag, avond, nacht, weekend.  
• Je werkt in ziekenhuizen, rusthuizen, psychiatrische ziekenhuizen, dagcentra…  

Heb je certificaat nodig?  
• JA, een certificaat is verplicht! Je kan hiervoor een opleiding volgen bij VDAB of CVO. Duurtijd min. 13 

maanden.  
 

Meer info over de verzorgende & zorgkundige: https://www.vivosocialprofit.org/verzorgendenzorgkundigen 

 

Verpleegkundige 
Met welke doelgroep werk je?  

• Zorgbehoevende mensen : zieken, ouderen, gehandicapten etc.  
Wat zijn je taken?  

• Infuus verwisselen, Wonden verzorgen 
• Medicatie klaarzetten, Bloeddruk meten  
• Naar problemen van patiënten luisteren en hen gerust stellen  
• Patiënt uitleg geven over ziekte 
• Vragen beantwoorden van familie en vrienden van de patiënt  
• Ziekte verloop opvolgen 
• Rapporteren aan arts en collega verpleegkundige alsook. 

Wat zijn je talenten?  
• Nauwkeurig werken en doelgericht 
• Teamplayer  
• Goed luisteren  
• Goed observeren  

Wanneer en waar werk je?  
• Ploegenwerk (weekend, dag, nacht, avond etc. )  
• Je werkt in ziekenhuizen, rusthuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, 

kinderdagverblijven, thuisverpleging, centra voor leerlingen begeleiding, het leger, ziekenfondsen, 
arbeidsgeneeskundige onderzoeken etc.  

Heb je certificaat nodig?  
• JA , dit is verplicht! Je kan een HBO opleiding verpleegkundige volgen (3 jaar meer praktische gericht) 

of een bacheloropleiding verpleegkunde (4 jaar)  
• Is je Nederlands nog niet voldoende dan kan je alvast starten in een gecombineerd traject Nederlands 

en verpleegkunde = zorgportaal  
• Indien gewenst kan je ook de vooropleiding social profit volgen om je Nederlands voor social profit 

beroepen bij te schaven en je ondertussen te verdiepen in de social profit beroepen.  
 

Alles over verpleegkundige worden op https://www.wordverpleegkundige.be/ 

http://www.vivosocialprofit.org/default.aspx?PageId=5015
https://www.vivosocialprofit.org/verzorgendenzorgkundigen
https://www.wordverpleegkundige.be/
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Opvoeder 
Met welke doelgroep werk je?  

• Personen met een handicap 
• Kinderen & Jongeren  

Wat zijn je taken?  
• Hulp bij het dagelijks leven : aankleden, wassen, persoonlijke hygiëne of kinderen/jongeren aanleren 

zelfstandig zaken te doen. 
• Koken met de bewoners. 
• Dagdagelijkse activiteiten met de bewoners doen: spelletjes, boodschappen doen, tv kijken etc. 
• Begeleiden bij huiswerk (jongeren). 
• Vertrouwensband opbouwen  
• Contacten met ouders, school etc.  
• Administratieve taken  

Wat zijn je talenten?  
• Creatief 
• Luisterend oor 
• Teamplayer  

Wanneer en waar werk je?  
• Ploegen: dag nacht, avond weekend 
• Begeleidingstehuizen voor kinderen, gesloten centra voor jongeren, tehuizen voor gehandicapten, 

tehuizen voor mensen met verslavingsproblematiek, tehuizen voor daklozen etc.  
Heb je certificaat nodig?  

• Nee, dit is niet verplicht, maar wel wenselijk omdat je over heel wat competenties moet beschikken. 
Je kan de opleiding volgen op secundair niveau aan een CVO jeugd en gehandicaptenzorg (met een 
VDAB-contract) of op HBO5 niveau orthopedagogie. Beide opleidingen duren 2.5 tot 3 jaar maar 
kunnen worden gecombineerd met tewerkstelling in het beroep.  

 

Kinderbegeleider 
Met welke doelgroep werk je?  

• Baby’s en peuters: 0 tot 3 jaar: begeleider in de kinderopvang 
• Kleuters en lagere school kinderen: 3 tot 12 jaar: begeleider in de buitenschoolse kinderopvang  

Wat zijn je taken?  
• Je organiseert activiteiten voor kinderen: zingen, knutselen, verhalen vertellen, spelletjes spelen 
• Je ververst pampers of helpt kinderen bij het toilet 
• Je geeft de kinderen eten of helpt hen bij de maaltijd 
• Je zorgt ervoor dat de omgeving veilig is voor het kind 
• Je merkt op als het kind ziek is en biedt de juiste zorg 
• Je vertelt ouders wat er tijdens de dag is gebeurd.  
• Je bemiddelt in ruzies en ondersteunt kinderen bij het schoolwerk 

Wat zijn je talenten?  
• Je bent geduldig  
• Je bent creatief 
•  Je bent oplettend  

Wanneer en waar werk je?  
• Je werkt tussen 6 uur en 19 uur ’s avonds (afhankelijk van de start en eind uren van de opvang).  
• Als je in de buitenschoolse kinderopvang werkt heb je onderbroken diensten vaak in een deeltijds 

contract. Je werkt in de ochtend tot school start en na de schooluren. Ook op woensdagnamiddag en 
in de vakanties moet je werken.  

• Je kan ook bij je thuis werken als onthaalouder.  
Heb je certificaat nodig?  

• In de buitenschoolse kinderopvang heb je geen certificaat nodig, maar het is wel wenselijk.  
• In de crèche en als onthaalouder moet iedereen tegen 2024 een diploma hebben. Je kan de opleiding 

volgen in dagonderwijs, avondonderwijs of in het weekend aan een cvo. Minimumduur van opleiding 
is 1 jaar. Deze opleiding kan enkel gevolgd worden met VDAB-contract als je reeds halftijds in de 
kinderopvang werkt.  

http://www.vivosocialprofit.org/default.aspx?PageId=5015
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• Met een ervaringsbewijs Kinderbegeleider schoolgaande kinderen (www.vdab.be/ervaringsbewijs ) 
kan je je ervaring aantonen en starten in de kinderopvang 

 

Socio-cultureel werker 
Met welke doelgroep werk je?  

• Jongeren 
• Volwassenen 
• Ouderen  

Wat zijn je taken?  
• Heel gevarieerd takenpakket afhankelijk van organisatie en doelgroep 
• Individuen of groepen versterken 
• Activiteiten organiseren 
• Planning opstellen 
• Documenten ontwikkelen  
• Vorming geven  

Wat zijn je talenten?  
• Creatief 
• Flexibel  
• Sociaal 

Wanneer en waar werk je?  
• Dagwerk, maar in sommige gevallen kan er ook weekend werk zijn.  

Heb je certificaat nodig?  
• Nee, maar het is wel wenselijk. Een certificaat toont aan dat je over bepaalde competenties beschikt. 

Je kan hiervoor een opleiding volgen aan het CVO/hogeschool in HBO Sociaal cultureel werk of een 
bachelor sociaal cultureel werk. De opleiding duurt minimum 2 jaar.  

 

Monitor sociale economie 
Met welke doelgroep werk je?  

• Mensen met beperking  
• Mensen die niet in het NEC kunnen werken  

Wat zijn je taken?  
• Doelgroep job aanleren en begeleiden tijdens de job (generieke competenties en specifieke 

competenties). Dit kan heel gevarieerd zijn, van groendienst tot etikettenatelier tot kringloopwinkel 
Wat zijn je talenten?  

• Geduldig 
• Pedagogische vaardigheden: dingen aanleren  

Wanneer en waar werk je?  
• Beschutte of sociale werkplaats. Je voert dagwerk uit.  

Heb je certificaat nodig?  
• Nee, maar je hebt heel wat competenties nodig om deze job uit te voeren. Naast het kennen van je de 

job (vb bedienen van houtmachine, kettingzaag, etc) moet je heel veel pedagogische vaardigheden 
hebben zodat je de doelgroep zaken kan aanleren. Je kan deze pedagogische vaardigheden leren via 
een HBO begeleider sociale economie.  

 

Ondersteuning vanuit de sector 
• Algemeen overzicht van sectorale ondersteuning bij het volgen van een opleiding (i.s.m. 

Vormingsfondsen en Fe.BI vzw): 

https://kennisplatformsocialprofit.be/index.php/artikel/overzicht-sectorale-ondersteuning-

bij-het-volgen-van-een-opleiding/ 

• Inleefmoment volgen, halve dag proeven van een job in de sector: 

www.ikgaervoor.be/inleefmomenten 

 

http://www.vivosocialprofit.org/default.aspx?PageId=5015
http://www.vdab.be/ervaringsbewijs
https://kennisplatformsocialprofit.be/index.php/artikel/overzicht-sectorale-ondersteuning-bij-het-volgen-van-een-opleiding/
https://kennisplatformsocialprofit.be/index.php/artikel/overzicht-sectorale-ondersteuning-bij-het-volgen-van-een-opleiding/
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Voor werkzoekenden 

• Ondersteuning tijdens je studies: Drie Vlaamse vormingsfondsen komen bij bepaalde 

opleidingen tussen in het inschrijvingsgeld en schoolgeld (of cursusgeld) dat je moet 

betalen aan het CVO 

https://www.vivosocialprofit.org/succes-met-je-studies 

• Nog 1 socialprofitsalon voor werkzoekenden met migratieachtergrond op 26 november in 

Mechelen: http://iedertalenttelt.be/social-profitsalon-mechelen 

• Op til staande projecten van Fe.BI vzw rond instroom van erkend vluchtelingen en 

nieuwkomers naar job van verpleegkundige en zorgkundige -> in januari 2020 wordt 

hierover gecommuniceerd door Fe.BI vzw: https://www.fe-bi.org/  

• Mogelijk ESF-project rond instroom personen met Arbeidshandicap -> volg de VIVO-

nieuwsbrief, inschrijven via www.vivosocialprofit.org    

• Werkervaringsmogelijkheden via VDAB: IBO en andere vormen van werkplekleren 

Voor jongeren 

• Jongeren op de werkplek via Duaal leren en Deeltijds leren en werken (jongeren max. 25j). 

https://www.vivosocialprofit.org/Jongeren-op-de-werkplek 

o Duaal traject zorgkundige 

o Duaal traject kinderbegeleider 

• JATZ-project (jongeren actief in thuiszorg) Antwerpen: 

https://www.thuiszorgvleminckveld.be/jatz-jongeren-actief-in-de-thuiszor 

Voor werknemers uit de sector 

• Doorgroeien naar verschillende gekwalificeerde functies als je een aantal jaren in de sector 

werkt: https://www.vivosocialprofit.org/doorgroeien, o.a. 

o project Via Vorming Hogerop 

o Zorgkundige worden Verpleegkundige worden  

Voor werknemers van andere sectoren 

• 2e carrière als verpleegkundige: project van Randstad & Zorg Ambassadeur Lon Holtzer 

https://www.randstad.be/nl/workforce360/detail/s/news/b27fd8df-f710-4679-9f2b-

3f097f9744ea/een-tweede-carriere-als-verpleegkundige. 

Via werkgevers: 
• Ondersteuning voor werkgever bij werkplekleren in PC 319 (gehandicaptenzorg en 

bijzondere jeugdzorg): https://www.vivosocialprofit.org/ieder-talent-telt-319  
• Ondersteuning voor werkgevers van socioculturele organisaties, kinderdagverblijven, 

gezondheidsinstellingen en diensten en gehandicaptenzorg en bijzondere jeugdzorg: 
https://www.vivosocialprofit.org/kies-raak 

• Taalondersteuning op de werkplek 
• Armoede en sociale uitsluiting 
• Jobbehoud en re-integratie van werknemers 
• Instroom (via doorstroom vanuit lokale diensteneconomie & IBO) 

 

 Doorstroom vanuit sociale economie/Lokale diensteneconomie: 

• Project ‘Dat treft’ van vormingsfonds LDE wil brug slaan tussen sociale sector en LDE. Meer 

info op https://www.vivosocialprofit.org/dat-treft 
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• Praktijkevent ‘Krapte in de zorg en welzijnssector op 22 november 2019: 

https://www.socialeeconomie.be/kalender/praktijkevent-%E2%80%9Ckrapte-de-zorg-

welzijnssector%E2%80%9D 

Vacatures terugvinden in de sector 
• Check de sector vacaturewebsites: 

https://www.vivosocialprofit.org/vacaturewebsites en https://vrijwilligerswerk.be/vrijwillige
rswerk-zoeken.   

• Solliciteer spontaan! Je kan in verschillende organisaties terecht. Op iedertalenttelt.be vind je 
bij de beroepenfiches linken per deelsector. Organisaties kan je ook terugvinden via 
www.desocialekaart.be   

 

Meer weten?  
 

 

 

 

 

Tine Winnelinckx 
Projectbeheerder Onderwijs&Arbeidsmarkt 
EOLISgebouw 
Sainctelettesquare 13-15 
1000 Brussel 
T 02 229 20 39  
tw@vivosocialprofit.org 
www.vivosocialprofit.org 
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