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Vacature stafmedewerker advisering 

De Vlaamse Ouderenraad is het inspraak- en adviesorgaan voor ouderen bij de Vlaamse Regering. De 

vzw is een pluralistisch overlegplatform samengesteld uit organisaties van en voor ouderen en 

onafhankelijke deskundigen. 

Vanuit de signalen en ervaringen van ouderen geven we beleidsadviezen, zetten we sensibiliserings-

acties op, informeren we ouderen over wat hen aanbelangt en ondersteunen we onderzoek rond 

ouderen. Tegelijk versterken we de inspraak van ouderen in hun gemeente door lokale ouderenraden 

ondersteuning te bieden. 

De Vlaamse Ouderenraad is op zoek naar: 

een STAFMEDEWERKER ADVISERING 

(vervangingscontract - voltijds) 

voor de periode van 8 juli 2019 tot 20 december 2019, ter vervanging van een medewerkster in 

zwangerschapsverlof. Deze periode kan variëren afhankelijk van hoe de zwangerschap evolueert. 

Kerntaken 

Als stafmedewerker advisering sta je hoofdzakelijk in voor het beleidswerk van de Vlaamse 

Ouderenraad rond de residentiële zorg en gespecialiseerde zorg voor ouderen: 

− Je legt je toe op het bestuderen en opvolgen van beleid, wetenschappelijk onderzoek en signalen 

van ouderen binnen de beleidsdomeinen waarvoor jij verantwoordelijk bent. 

− Je staat in voor de voorbereiding en ondersteuning van de inhoudelijke commissies van de Vlaamse 

Ouderenraad rond deze thema’s. Deze commissies zijn samengesteld uit oudere vrijwilligers, 

externe deskundigen en medewerkers uit de lidorganisaties van de Vlaamse Ouderenraad. 

− Op basis van de besprekingen in de commissies en de inbreng van lidorganisaties werk je 

ontwerpen van adviezen, standpunten en memoranda uit. 

− Je staat in voor de externe vertegenwoordigingen binnen jouw beleidsdomeinen (stuurgroepen, 

beleidsvoorbereidend overleg, …). 

− Je levert teksten aan voor de bredere communicatie rond de standpunten en adviezen van de 

Vlaamse Ouderenraad (nieuwsbrief, magazine, persberichten, ...). 

− Afhankelijk van actuele thema’s en uitdagingen kunnen ook andere taken op het niveau van 

stafmedewerker deel uitmaken van je takenpakket.  
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Profiel 

− Diploma van master in een menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring 

− Kennis of ervaring rond de betreffende beleidsdomeinen zijn een meerwaarde (woonzorgcentra, 

palliatieve zorg, dementie, mobiliteitshulpmiddelen, geestelijke zorg, ziekenhuiszorg, …) 

− Leergierig en enthousiast om je in te werken in diverse werkthema’s 

− Zin voor dialoog en consensus in een pluralistische context 

− Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling 

− Talent voor het analyseren van informatie en het synthetiseren van teksten 

− Vlot kunnen interpreteren van statistische gegevens 

− Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken, met zin voor initiatief 

− Enthousiast om samen te werken met ouderen die zich vrijwillig inzetten voor hun leeftijdgenoten 

− Vertrouwd met MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) 

Contract 

− Vervangingscontract van 8 juli 2019 tot 20 december 2019 

− Voltijds (38u/week) 

− Wedde: barema universitair niveau volgens PC 329 (sociaal-culturele sector) + maaltijdcheques. 

Plaats van tewerkstelling 

− Broekstraat 49-53, 1000 Brussel (op 10 à 15 minuten van stations Brussel-Noord en Brussel-

Centraal) 

Kandidaatstelling:  

Motivatiebrief en CV versturen naar Nils Vandenweghe (directeur): 

− per mail naar nils.vandenweghe@vlaamse-ouderenraad.be  

− of per post (niet aangetekend) naar Vlaamse Ouderenraad, Broekstraat 49-53, 1000 Brussel  

Deadline sollicitatie: 19 juni 2019 
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Selectieprocedure:  

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op 1 juli 2019 (met schriftelijke 

voorbereiding). 

Meer informatie:  

Nils Vandenweghe, directeur  

tel.: 02 209 34 51 

e-mail: nils.vandenweghe@vlaamse-ouderenraad.be  

website: www.vlaamse-ouderenraad.be 

 

 

http://www.vlaamse-ouderenraad.be/

