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Vacature: projectmedewerker - vrijwilligerscoördinator kwaliteitsbevraging 
woonzorgcentra 

(bepaalde duur: 3 jaar – voltijds) 

Wil jij de ervaringen en de kwaliteitsbeleving van bewoners in woonzorgcentra mee in beeld helpen 

brengen? Sta je te springen om actief met vrijwilligers aan de slag te gaan? Ben je een geboren 

organisator en motivator? Dan ben jij de projectmedewerker 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. 

Jouw toekomstige rol 

In een nieuw project slaan het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), de Vlaamse 

Ouderenraad en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen de handen in elkaar om de kwaliteit van 

wonen, leven en zorg van bewoners in woonzorgcentra in kaart te brengen. Over heel Vlaanderen 

leiden we vrijwilligers op, die bewoners van woonzorgcentra in hun regio zullen bevragen. Het 

resultaat? Voeding voor het kwaliteitsbeleid in de voorziening, én betrouwbare info voor 

(toekomstige) bewoners en hun familie over de kwaliteit van woonzorgcentra in hun buurt. 

Als projectmedewerker sta je aan het roer van het vrijwilligersluik binnen dit project: je engageert 

vrijwilligers, leidt ze op en leidt hun engagement in goede banen.  

− Je tekent mee de communicatie rond het project uit. Samen met ons communicatieteam en 

regionale medewerkers zet je een aantrekkelijke campagne op om vrijwilligers warm te maken 

voor het project, en ga je de baan op om hen te engageren. 

− Je staat in voor de opleiding van de vrijwilligers. Samen met de projectpartners teken je een 

draaiboek uit voor de opleiding van de vrijwilligers die de bevragingen zullen afnemen, organiseer 

je opleidingsmomenten, en zorg je dat de vrijwilligers alle info en vaardigheden meekrijgen die ze 

nodig hebben om bevragingen af te nemen. 
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− Je houdt een vinger aan de pols. Via terugkommomenten en regelmatig contact pik je in op 

signalen en ervaringen van de vrijwilligers, en stuur je bij waar nodig. 

− Je coördineert de inzet van de vrijwilligers. Je zorgt dat de inzet van de vrijwilligers op rolletjes 

loopt. Samen met het VIKZ koppel je vrijwilligers aan woonzorgcentra in hun regio, je waakt erover 

dat de communicatie tussen alle betrokkenen helder en constructief verloopt en zorgt voor een 

goede opvolging van de vrijwilligers. 

− Je denkt mee na over de realisatie van het project. Je neemt deel aan de projectgroep die de 

kwaliteitsbevraging aanstuurt en geeft input rond alle aspecten van het project.  

− Je zet de resultaten van het project in de kijker. Je zorgt voor laagdrempelige communicatie over 

de resultaten van het project op maat van oudere vrijwilligers en geïnteresseerden in ouderenzorg, 

zowel mondeling als schriftelijk: presentaties op symposia, artikels in magazines en op websites, ... 

− Je schrijft mee aan het eindrapport van het project. Daarin maak je de balans op van hoe het 

project gelopen is, welke uitdagingen zich voordeden en welke lessen en aandachtspunten daaruit 

meegenomen moeten worden om deze kwaliteitsbevragingen duurzaam te verankeren. 

Je profiel 

− Je beschikt over een masterdiploma in een menswetenschappelijke richting. 

− Ervaring met het werven en opleiden van enquêteurs of vrijwilligers in het kader van 

wetenschappelijk onderzoek zien we als een duidelijke meerwaarde. 

− Je hebt voeling met het thema ‘wonen en leven in een woonzorgcentrum’. 

− Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling. 

− Je bent een geboren netwerker, legt makkelijk contacten en weet mensen te enthousiasmeren. 

− Je hebt een passie voor het werken met oudere vrijwilligers. 

− Je wilt mee het verschil maken: via jouw inzet help je de stem van ouderen met zorgnoden centraal 

plaatsen, geef je voeding aan het kwaliteitsbeleid in woonzorgcentra, en help je mee de kwaliteit 

in woonzorgcentra per voorziening transparant in beeld te brengen. 

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

− Je staat te springen voor een rol als actieve schakel in een breder netwerk. 

− Je hebt er geen probleem mee om verplaatsingen te maken in functie van je werk. 

Wat bieden wij? 

− Een boeiende job die je onderdompelt in kwaliteit en vrijwilligerswerk met focus op ouderenzorg. 
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− Een contract van bepaalde duur voor de duurtijd van het project (drie jaar), met voltijdse 

tewerkstelling. 

− Een aantrekkelijke verloning volgens barema PC 329.01 op universitair niveau (L1), 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 (60%), in combinatie met een kantoor in hartje Brussel. 

Werkplek 

Ons secretariaat ligt in de Broekstraat 49-53, op wandelafstand van stations Brussel-Noord, Brussel-

Centraal en Brussel-Congres.  

Startdatum 

Zo snel mogelijk. 

Kandidaat? 

Ben jij onze geknipte collega? Stuur dan ten laatste op 30 november 2022 je CV en motivatiebrief door 

naar nils.vandenweghe@vlaamse-ouderenraad.be. 

De selectie start met een mondeling gesprek op 7 of 8 december 2022. 

Meer informatie 

www.vlaamse-ouderenraad.be 

Contact 

Nils Vandenweghe, directeur 

02 209 34 51 

nils.vandenweghe@vlaamse-ouderenraad.be  
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