Curriculum Vitae

Dylan Senczuk
Profiel
Maatschappelijk werker met
de nodige kennis rond gender
en (seksuele) diversiteit, autisme,
privileges en kansen

Laurierstraat 9 bus 3 , 3500 Hasselt (België)
0485 28 94 91

Gemotiveerd om het verschil te
maken! INFJ

info@dylansenczuk.be
dylansenczuk.be

Bekijk mijn website voor meer
informatie en vind mij op
Linkedin!

Werkervaring
jul '17 – nu

Zelfstandig maatschappelijk werker
Dylan Senczuk, Limburg

Nationaliteit
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerlijke staat
Rijbewijs

Belg
25 april 1991
Hasselt
Ongehuwd
Nee

Binnen mijn praktijk bied ik oplossingsgerichte begeleiding en vorming aan. Een
begeleiding kan gaan over jezelf, je huishouden, administratie maar ook tijdbesteding. Ik
geef vorming rond sociale media, digitialisering
en ICT. De non-profitsector ondersteun ik met
vragen rond inclusiviteit, gender en (seksuele)
diversiteit.

juni '16- dec '16

Talen

Het Roze Huis, Antwerpen

Nederlands

Binnen het Roze Huis was ik verantwoordelijk
voor een project rond suïcidepreventie. Dit
project bestond uit het opleiden van vrijwilligers rond suicidepreventie voor het holebi's
en transgenders. Anderzijds organiseerde ik
een trefdag voor transgenders (T-day 2016)
en ondersteunde ik het hoger onderwijs rond
deze thema's. Eindverantwoordelijkheid voor
communicatie.

Engels

Frans

Beleid

Project -en communicatiecoördinator

feb '16 – juni '16

Slachtoffer-daderbemiddelaar (stage)
Moderator, Hasselt

Praktijk

Als bemiddelaar bracht ik slachtoffers en
daders van misdrijven en betrokkene bij een
dodelijk verkeersongeval de kans om op een
vertrouwelijke wijze met elkaar in de diagloog
te gaan.

nov '14- dec '14

Maatschappelijk werker OCMW (stage)
OCMW
Stage binnen alle onderdelen van het OCMW.
Binnen deze stage heb ik mij verdiept in
leefloon wetgeving, administratieve en budgethulpverlening.

Curriculum Vitae

Opleiding
sep '13 – feb '17

Maat

PXL Social Work
Binnen mijn opleiding heb ik kunnen kennismaken
met
social
casework,
oplossingsgericht
werken, systeem en contextueel denken maar
ook bemiddeling. Ook het beleidsmatig en
projectmatig werken maakte een belangrijk
onderdeel uit van mijn opleiding.

werker
is Wie ik
,
niet wat ik doe.
schappelijk

Maatschappelijk werker

ben

Vrijwilligerswerk
sep '15 – Juni '17

Vormingswerker
KliQ vzw - Ontwikkelen en geven van vormingen
rond gender en seksuele diversiteit gericht naar
de welzijnssector.

feb '14 – feb '17

Voorzitter WG onthaal, ondervoorzitter
Regenbooghuis Limburg vzw - Uitwerken van
een missie/visie met bijhorende strategie en
beleid met specifieke aandacht voor het welzijn
van vrijwilligers en bezoekers.

nov '12 - dec '15

Kernlid onthaal & scholenwerking
Inderdaad vzw - Ontwikkelen en geven van
vormingen rond gender en seksuele diversiteit voor middelbare scholieren. Aansturen en
opleiden vrijwilligers.

Hobby's & interesses
gamen, lezen, fotografie, films en series, muziek, fitness, vrijwilligerswerk, computers en
technologie,levenslang leren, science fiction, LGTBI activist

Vaardigheden
goede communicatieve vaardigheden, bemiddelende houding en (zelf)kritisch, leefloon
en sociale zekerheid, kansarmoede, autisme, achterstelling en priviliges,kruispuntdenken,
spreekt graag voor groepen, vrijwilligers opleiden en motiveren, stressbestendig,
uitstippelen van een missie/visie met bijhorende strategie en beleid, activiteiten
organiseren, InDesign, Photoshop, Mailchimp en Wordpress, drukwerk, sociale media,
smartphones en computers, privacy,

Oplossingsgericht en
authenthiek

Krachtgericht

Netwerker en sociale
kaart

ICT: smartphone, pc,...

Stressbestendig &
flexibel

Gender en (seksuele)
diversiteit

