
 
 

 

 
 

Verkorte advertentie 
 

Gezin en Handicap vzw zoekt een gemotiveerde, enthousiaste en gedreven 
coördinator. 

Contract onbepaalde duur 

Diploma: master menswetenschappen of gelijkwaardige ervaring. 
Kennis/ervaring in het sociaal-cultureel werk en/of het leven met een handicap is een 
meerwaarde. 
 
Solliciteren voor 15 november 2021 bij peter.vanspaandonk@telenet.be, voorzitter van 
Gezin en Handicap. 
Voor een uitgebreid profiel of meer informatie over deze vacature: 
lief.vanbael@gezinenhandicap.be, 03 216 29 90. 
 
 

 Vacature algemeen coördinator 
 

 

Wie is Gezin en Handicap? 

 
Als ouder van een kind met een handicap kom je terecht in een wereld waarmee de meeste 
mensen liever niets te maken hebben: die van dokters, psychologen, therapeuten, 
maatschappelijk werkers, … Je leven wijzigt plots van koers. Je zit niet meer op de weg die je 
voor jezelf en je gezin had uitgestippeld. Er dienen zich zoveel onbekende zaken aan. Soms ben 
je aan de ene situatie nog niet gewend of er duikt al een ander probleem op. Gevoelens van 
verdriet, onzekerheid en hoop worden heel intens ervaren. Het leven gaat voort met veel vallen 
en opstaan… 
 
Gezin en Handicap wil voor ouders van een kind met een handicap een bondgenoot en hét 
aanspreekpunt en informatiegever zijn. Personen en gezinnen komen bij Gezin en Handicap 
terecht omdat er veel thema’s gecoverd worden door onze werking.  Met heldere informatie, 
vormingen en publicaties reiken we ouders, brussen en families krachtige handvaten aan. We 
luisteren naar hen, adviseren, of verwijzen hen door naar wie hen verder kan helpen. En we 
geven hen een stem bij beleidsmakers, onderzoekscommissies en adviesorganen.  Zo worden zij 
als gezin samen weerbaarder en gaan ze als zelfbewuste ervaringsdeskundigen in dialoog met 
hun omgeving. Zodat iedere (jonge) mens met een handicap krachtig, gelijkwaardig en volop in 
de samenleving kan staan. 
 
 
 

mailto:peter.vanspaandonk@telenet.be
mailto:lief.vanbael@gezinenhandicap.be


 
 

 

 
 
Ons zicht op het werkveld is heel breed. Onze medewerkers hebben over heel veel domeinen 
kennis, kennen het werkveld en verwijzen ouders en andere betrokkenen door naar de juiste 
organisatie waar ze verder in de diepte geholpen kunnen worden.  Gezin en Handicap werkt 
samen met een heleboel organisaties (bijvoorbeeld: gebruikersverenigingen, zelfhulpgroepen, 
sportorganisaties,…) maar is autonoom. Gezin en Handicap richt zich niet naar een specifieke 
handicap, maar werkt rond de beleving van het hebben van een handicap, vooral van het 
hebben van een kind met een handicap. 
 
Om onze missie verder uit te dragen wensen wij in de toekomst ook meer professionele mensen 
doelgericht te informeren, op te leiden en specifieke handvaten aan te reiken zodat zij op hun 
beurt gezinnen met een kind met een handicap kunnen bijstaan en helpen. In dit kader en met 
het idee om de groei van de organisatie te verstevigen, is Gezin en Handicap op zoek naar 
een Algemeen Coördinator. 

 
 
 

Wat is je opdracht? 

 
Als Algemeen Coördinator ben je de drijvende kracht bij het uittekenen van een strategisch 
groeibeleid, dat ook een commercieel luik omvat. Dit doe je niet alleen, maar in nauwe 
samenwerking met de Raad van Bestuur en het team.  Vanuit een sterke betrokkenheid met het 
thema handicap ben je het gezicht van de organisatie. Dit betekent dat jij het externe netwerk 
verder uitbouwt.  
 
Je zet -ook commerciële- partnerships op en neemt initiatieven om de werking inhoudelijk 
verder te laten groeien. Ook zorg je voor de verdere uitbouw van de operationele werking. 
Jouw voelsprieten zijn zo sterk ontwikkeld dat je tendensen in het werkveld gemakkelijk oppikt 
en ook weet wat er speelt in het team. Je hebt het vermogen om het grote geheel te zien en 
tegelijk ben je een initiatiefnemer en doener die met beide voeten in de praktijk staat en van 
aanpakken weet. 
 
Tot slot ben je ook een echte people manager die weet te zorgen voor de nodige structuur en 
overzicht waarbinnen medewerkers het volle vertrouwen krijgen om zichzelf te ontplooien met 
vallen en opstaan. Jouw aanpak is dan ook motiverend en stimulerend. 
 
De ideale kandidaat herkent zich in volgende elementen: 

• Je erkent en respecteert de huidige visie en missie van Gezin en Handicap. 
• Je kan strategisch en beleidsmatig denken, maar bent daarnaast vooral ook een 

echte doener met een portie gezond verstand. Opportuniteiten zet je om in acties. 
• Je hebt voeling met de (leef)wereld van gezinnen met een kind met een handicap. 

Als ervaringsdeskundige heb je een extra troef in handen. 
• Je weet hoe een extern netwerk en partnerships uit te bouwen. 
• Je hebt een commerciële feeling. 
• Je ziet jezelf als een echte people manager die in staat is zijn/haar stijl aan te 

passen aan de noden van de medewerker. 



 
 

 

 
 

Wat moet je weten als je solliciteert? 

 
Als Algemeen Coördinator is jouw focus extern gericht. Je wordt als gezicht van de organisatie  
geacht regelmatig aanwezig te zijn op activiteiten in heel Vlaanderen om te informeren, te 
inspireren maar ook om op te leiden. Dit betekent dat: 

• Je bereid moet zijn tot verplaatsingen over heel Vlaanderen. 
• Je moet beschikken over een eigen wagen én rijbewijs B – met vergoeding voor 

verplaatsingen in opdracht. 
• Je bereid bent gemiddeld twee avonden per week en af en toe in het weekend te 

werken (met compensatieregeling). 
 

Gezin en Handicap werkt vanuit haar secretariaat in Antwerpen voor gans Vlaanderen. Het team 
bestaat momenteel uit drie halftijdse medewerksters. Gezin en Handicap hoort tot de KVG-
groep en tot de InclusieAmbassade. Jaarlijks bereiken we ongeveer 4.500 gezinnen. Bedoeling is 
om op termijn, na enige tijd samenwerking, de huidige coördinator te vervangen. 
 
Het startmoment wordt in onderling overleg afgesproken. 
 
Opleiding: master menswetenschappen of gelijkwaardige ervaring of zich gemotiveerd 
herkennen in het gevraagde profiel. 
 
 
 

Wat bieden wij aan?  

 
Voor jouw inzet en gedrevenheid bieden wij een correcte verloning volgens PC 329.01 en een 
voltijds contract van onbepaalde duur. 4/5de  tewerkstelling is bespreekbaar. 
Je komt terecht in een klein, maar enthousiast en gemotiveerd team en krijgt de kans om jezelf 
verder te ontwikkelen. 
Je krijgt een uitdagende job met maatschappelijke relevantie en veel erkenning van de 
doelgroep. 
Je mag samenwerken met een betrokken Bestuur dat ondersteunt waar nodig. Je krijgt ook de 
vrijheid en het vertrouwen om jouw ambities voor Gezin en Handicap en jezelf waar te maken. 
 
Een dag per week thuiswerk is bespreekbaar. 
 

 
 

Hoe solliciteren?  

 
Als jij jezelf herkent in bovenstaand profiel, overtuig ons met je motivatiebrief en stuur deze 
samen met je CV door naar Peter Van Spaandonk  - voorzitter van het B 
estuur van Gezin en Handicap - op het mailadres: peter.vanspaandonk@telenet.be. Solliciteren 
kan tot 15 november 2021. 
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De sollicitatieprocedure bestaat uit een aantal rondes :  

- Schriftelijke proef  

- Gesprek met sollicitatiecommissie  

- Eventueel een psychotechnische proef 
 
Het team van medewerkers wordt actief betrokken bij de selectieprocedure en heeft mee een 
beslissende stem. Een gesprek met het team maakt dan ook deel uit van de selectie. 
 
 
Wil je meer informatie over de functie of de selectieprocedure, neem dan contact op met Lief 
Vanbael via 03 216 29 90 of lief.vanbael@gezinenhandicap.be 
. 
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