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Vacature

Algemeen coördinator

Niets over ons zonder ons. Dat is waar

NOOZO voor staat. We zorgen ervoor dat

personen met een handicap hun stem

kunnen laten horen over belangrijke

onderwerpen in het Vlaamse beleid. De

adviesraad zet de komende maanden

belangrijke stappen: van (proef)project

naar onafhankelijke organisatie. We zoeken

een coördinator die mee met ons die

sprong zal wagen en zorgt voor een goede

landing. 

NOOZO - Vlaamse adviesraad handicap ging in
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2018 van start om de beleidsparticipatie van

personen met een handicap in Vlaanderen te

versterken. Dit kreeg vorm via een project waar

meer dan dertig Vlaamse verenigingen van

personen met een handicap hun schouders

onder zetten.

Vanaf januari 2022 zal NOOZO een doorstart

maken als een nieuwe, onafhankelijke vzw. We

hebben een samenwerkingsovereenkomst met

de Vlaamse Regering om beleidsparticipatie van

personen met een handicap verder uit te

bouwen.

Functiebeschrijving

De coördinator is verantwoordelijk voor de

algemene coördinatie van de vzw NOOZO, de

uitvoering van het adviesprogramma en de

dagelijkse leiding van het NOOZO team. Ook is

hij of zij de brugfunctie naar het bestuur en de

algemene vergadering.

Als voornaamste taken en

verantwoordelijkheden:

De algemene, zakelijke coördinatie van de

organisatie.

personeelsbeleid en leiding van het team.



De opmaak en opvolging van het

adviesprogramma, alsook voor de stappen

die gezet worden op het vlak van

vertegenwoordiging.

De dagdagelijkse leiding van de organisatie,

met inbegrip van het �nancieel beleid.

Externe vertegenwoordiging, steeds in

afstemming met de voorzitter en

woordvoerder van NOOZO.

Wie zoeken we? 

We zoeken een ervaren leidinggevende, die de

uitdaging wil aangaan om een organisatie in

transitie verder uit te bouwen en te versterken.

We kijken hiervoor uit naar kandidaten met een

masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.

Verder beschik je over volgende vaardigheden: 

Sterk op organisatorisch vlak

Vertrouwd met het middenveld van

personen met een handicap en de werking

van non-pro�torganisaties

Heeft inzicht in de werking en wetgeving van

vzw’s en �nancieel beheer



Heeft inzicht in de werking van de overheid

en beleidsprocessen

Kan een team enthousiasmeren en

inspireren

Kan doelgericht en planmatig werken

stressbestendig

Kan verschillende perspectieven met elkaar

verbinden

Ons aanbod

Je kan meewerken aan een organisatie die de

stem van mensen met een handicap in

Vlaanderen zal versterken.

Je krijgt ruimte voor eigen initiatief en

creativiteit (binnen de beleidslijnen).

We bieden je een contract van onbepaalde duur.

Dit is een voltijdse functie, maar een ander

urenpakket is bespreekbaar. 

Je start bij voorkeur in januari. Een later

startmoment is ook een mogelijkheid. 

We bieden aantrekkelijke loonvoorwaarden

(barema: pc 329.01 - L1). Je kan tot 20 jaar

anciënniteit meenemen. 



Je werkplek is in Brussel (nabij het Noordstation)

en thuiswerk behoort tot de mogelijkheden. Wij

betalen je woon-werkverkeer.

Hoe kan je solliciteren? 

Diversiteit is een waarde van onze organisatie.

We moedigen personen met een handicap en

mensen uit andere kansengroepen uitdrukkelijk

aan om zich kandidaat te stellen.

Spreekt deze vacature je aan? Fijn! We kijken

met interesse uit naar jouw kandidaatstelling.

We ontvangen graag ten laatste op 7 januari

2022 je uitgebreide CV en motivatie(+/- 1 A4). Je

stuurt deze documenten per mail naar

hilde@noozo.be met vermelding 'vacature

coördinator NOOZO'. 

Voor meer informatie over deze vacature en een

uitgebreid functiepro�el kan je terecht bij

Patrick Vandelanotte (patrick@noozo.be). 

Selectieprocedure

We houden een gespreksronde met een

selectiecommissie op 21 januari. Voordien krijg

je nog een schrijfopdracht toegestuurd.

Indien nodig houden we een tweede
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gespreksronde.

Voor meer informatie over deze vacature, de

selectieprocedure of het uitgebreide

functiepro�el kan je terecht bij Patrick

Vandelanotte (patrick@noozo.be)

mailto:patrick@noozo.be
mailto:patrick@noozo.be


Contact

02 274 00 31

info@noozo.be

Vooruitgangstraat 323, bus 7

1030 Brussel
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