
 

 

 

 

Zonnestraal vzw zoekt als ambassadeur Community Building voor Vlaams-Brabant en Brussel 

een 

Medewerker ambassadeur community building- m/v 

Het ambassadeurschap community building werd gecreëerd naar aanleiding van  de inspanningen die 

het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) onderneemt om de 

vermaatschappelijking van zorg bekend te maken, op alle niveaus in Vlaanderen. Naast deze 

bekendmaking worden er initiatieven op dit vlak gestimuleerd en gecoacht.   

Zonnestraal vzw neemt het provinciaal ambassadeurschap op voor Vlaams-Brabant en Brussel. Deze 

ambassadeur zoekt dringend versterking binnenaangezien er nog heel wat werk voor de boeg is! 

Je takenpakket: 

 Je zet de dienst op de kaart in het zorglandschap en bouwt actieve, structurele partnerschappen 

uit.  

 Je bent een trekker inzake community building, vermaatschappelijking van zorg en inclusie.  Je 

zorgt voor een verbreding van het draagvlak aangaande deze thema's.  

 Je slaagt er in organisaties en teams te  informeren, te motiveren en te coachen om aan de slag te 

gaan rond community building.  

 Je ontwikkelt methodieken, en  kwaliteitsvolle en professionele dienstverlening uit ten aanzien van 

diensten die aan de slag gaan met vermaatschappelijkende initiatieven.  

 Je werkt verder aan  zowel een inhoudelijk, strategisch als organisatorisch draagvlak van het 

ambassadeurschap.  

 Je bouwt een professioneel, actief lerend netwerk op.  

 Je rapporteert informeel en formeel aangaande de uitgevoerde werkzaamheden 

 

Je Profiel: 

 Je hebt een masterdiploma in humane wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring. 

 Je hebt kennis van de sector personen met een handicap en het welzijns-landschap.  

 Je hebt ervaring in het werken met netwerken en/of vermaatschappelijking van zorg/ 

empowerment. 

 Empowerment, vraaggestuurd en inclusief werken zijn je grondhouding. Je wilt graag een rol 

spelen in zorgvernieuwing.   

 Je bent een zelfstandige, flexibele creatieveling die zich graag vast bijt in dit thema, met oog voor 

opportuniteiten. 



 Je bent besluitvaardig en denkt oplossingsgericht. 

 Je blinkt uit in het enthousiasmeren van anderen, vlotte communicatie en het werken met 

groepen.  

 Je ben in bezit van een rijbewijs B en beschikt over een wagen. 

We bieden: 

 Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor eigen initiatief in de uitbouw van een 

voortrekkersrol voor wat betreft de zorg voor personen met een beperking. 

 Een voltijdse betrekking met contract van bepaalde duur, tot eind 2015. 

 Verloning volgens diploma (paritair comité 319.01). 

 Je bent actief in de regio Vlaams-Brabant en Brussel.  De standplaats bevindt zich in Lennik.  

 Onmiddellijke indiensttreding 

 

 

Enthousiast?  Solliciteren doe je zo: 

 Bezorg je motivatiebrief en CV tegen ten laatste 21 november  aan 

katiadecoster@zonnestraalvzw.be 

 Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Katia De Coster, 0486/94.85.64 
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