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Vacature: regionaal medewerker ouderenbeleidsparticipatie 

(Onbepaalde duur - 50% - Antwerpen/Limburg) 

Ben je ervan overtuigd dat inspraak van burgers essentieel is voor een goed beleid? En dat ook ouderen 

hun stem moeten kunnen laten horen? Sta je te popelen om vrijwilligers uit ouderenraden en 

verenigingen daarin te ondersteunen? Ben je een vlotte netwerker, gepassioneerd door 

maatschappelijke thema’s en wil je meebouwen aan een sterk intergenerationeel verhaal? Dan ben jij 

de collega die we zoeken! 

Wie we zijn 

De Vlaamse Ouderenraad is de spreekbuis van ouderen binnen het Vlaamse beleid. Vanuit signalen en 

noden van ouderen adviseren we beleidsmakers, zetten we sensibiliseringscampagnes op, zijn we 

betrokken bij onderzoek en communiceren we over alles wat beweegt op vlak van beleid, projecten 

en onderzoek rond ouderen. Tegelijk bieden we lokale ouderenraden ondersteuning in hun rol als 

inspraakorgaan in de gemeente. Als platform van ouderenorganisaties en deskundigen streven we 

naar een samenleving waarin iedereen op een actieve en kwaliteitsvolle manier ouder kan worden, in 

alle diversiteit en in elke levensfase. 

De Vlaamse Ouderenraad begeleidt en ondersteunt ook de regionale uitwisselingsplatformen rond 

lokaal ouderenbeleid en inspraak van ouderen. Hiervoor werven we een nieuwe halftijdse 

medewerker aan. De medewerker zal vooral in provincie Antwerpen en Limburg actief zijn. 

Jouw toekomstige rol 

Als regionaal medewerker ouderenbeleidsparticipatie ben je, samen met je 2 regionale collega’s, de 

drijvende kracht in de ondersteuning en begeleiding van de regionale platformen 

ouderenbeleidsparticipatie in Vlaanderen. Samen zorgen jullie ervoor dat zij hun rol als lerend netwerk 

en uitwisselingsplatform voor signalen, ervaringen en goede praktijken rond lokaal ouderenbeleid en 

lokale beleidsparticipatie ten volle kunnen spelen. 

− Je begeleidt en ondersteunt regionale en interregionale overlegplatformen verspreid over 

Vlaanderen: je stemt nauw af met de voorzitters over de agenda en aanpak, je zorgt mee voor een 

goede dynamiek in de besprekingen en fungeert als klankbord voor en na vergaderingen. Hierbij 

bied je inhoudelijke en praktische ondersteuning waar nodig. 

− Je zorgt voor een actieve vrijwilligerswerking: je houdt een vinger aan de pols, je stimuleert en 

motiveert nieuwe vrijwilligers, je zoekt mee naar oplossingen wanneer een trekkersfiguur uitvalt, 

https://www.ouderenraden.be/in-de-kijker/werking-ouderenraden/wat-zijn-rpos-en-isos


 

 

2/4 

en je pikt in op wensen en verwachtingen van de deelnemers. Samen met de regionale voorzitter 

zorg je ervoor dat iedereen geëngageerd en betrokken is. 

− Je bouwt een breed netwerk uit van vrijwilligers, schepenen, lokale ambtenaren, ouderenraden, 

ouderenverenigingen en andere actoren binnen het lokaal ouderenbeleid.  

− Je verdiept je in thema’s uit het lokaal ouderenbeleid, en ontwikkelt daarbij een brede 

terreinkennis met focus op lokale beleidsuitdagingen en goede praktijken.  

− Je zorgt voor een goede informatiedoorstroming van het Vlaamse naar het lokale niveau en 

omgekeerd. Waar nodig maak je mee de vertaalslag op maat van lokale en regionale vrijwilligers.  

− Je werkt nauw samen met het bredere team van de Vlaamse Ouderenraad. Vanuit je terreinkennis 

wissel je actief uit met onze beleidsmedewerkers op Vlaams niveau, draag je bij aan ons inhoudelijk 

ondersteuningsaanbod rond lokale ouderenbeleidsparticipatie, en reik je relevante suggesties aan 

voor onze communicatie en campagnes. 

− Je staat mee in voor het uitdenken en organiseren van tweejaarlijkse provinciale trefdagen: je 

denkt mee na over het programma en sprekers, je regelt zaken zoals locatie, catering, bestellingen 

en uitnodigingen. 

− Je zorgt voor een goede organisatorische gang van zaken: je reserveert vergaderzalen, stuurt 

uitnodigingen uit, staat in voor verslaggeving, en speelt facturen en registratiegegevens door naar 

onze administratie en boekhouding. 

Je profiel 

− Je beschikt over een diploma professionele bachelor Sociaal Werk of een soortgelijke 

menswetenschappelijke richting (of gelijkwaardig door ervaring) 

− Een Bachelor-na-Bachelor psychosociale gerontologie of ouderencoaching is een pluspunt. 

Ervaring met het begeleiden van vrijwilligers, met burgerparticipatie en/of met lokaal 

ouderenbeleid is eveneens een meerwaarde. 

− Je beschikt over een rijbewijs categorie B. 

− Je bent gedreven om je te verdiepen in uiteenlopende onderwerpen die verband houden met 

kwaliteitsvol ouder worden en de beleidsuitdagingen daarrond.  

− Je hebt een passie voor intergenerationeel samenwerken met oudere vrijwilligers.  

− Je legt makkelijk contacten en staat te springen voor een rol als actieve schakel in een breder 

netwerk. 

− Je bent enthousiast, hebt zin voor initiatief en werkt graag in team aan een sterk resultaat.  

− Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling 
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− Je hebt er geen probleem mee om regelmatig verplaatsingen te maken in functie van je werk. 

Wat bieden wij? 

− Een boeiende job die je onderdompelt in inspraak en beleidsparticipatie rond tal van 

maatschappelijke uitdagingen binnen het ouderenbeleid, verspreid over Vlaanderen. 

− De kans om deze nieuwe deelwerking actief mee uit te bouwen en vorm te geven.  

− Een contract van onbepaalde duur, met halftijdse tewerkstelling. 

− Een aantrekkelijke verloning volgens barema PC 329 (sociaal-culturele sector) op niveau B1b, 

aangevuld met extralegale voordelen zoals een groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, 

maaltijdcheques en een tegemoetkoming voor je woon-werkverkeer. 

− Een dynamische werkplek, omringd door gedreven collega’s en bevlogen vrijwilligers met een flink 

pak levenservaring. 

− Ruime mogelijkheid tot telewerk, in combinatie met een kantoor in hartje Brussel. 

Werkplek 

Je werkt in een combinatie van structureel telewerk (thuis of op verplaatsing) met gemiddeld een dag 

per week op ons secretariaat in Brussel. Het secretariaat ligt op wandelafstand van stations Brussel-

Noord en Brussel-Centraal.  

We bekijken in overleg welke regionale medewerker welke regio’s ondersteunt. Daarbij zorgen voor 

een optimale mix over de drie medewerkers, met oog voor afstand, intensiteit van de begeleiding en 

spreiding van de vergaderdata. Voorlopig ligt je focus daarbij op de provincies Antwerpen en Limburg. 

Startdatum 

Zo snel mogelijk 

Kandidaat? 

Ben jij onze geknipte collega? Stuur dan ten laatste op vrijdag 7 april 2023 je CV en motivatiebrief door 

naar nils.vandenweghe@vlaamse-ouderenraad.be. 

Meer informatie 

www. ouderenraden.be 

mailto:nils.vandenweghe@vlaamse-ouderenraad.be
https://www.ouderenraden.be/
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www.vlaamse-ouderenraad.be 

Contact 

Nils Vandenweghe, directeur 

02 209 34 51 

nils.vandenweghe@vlaamse-ouderenraad.be 
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