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VACATURE: Coördinator De Lage Drempel (voltijds of 80 %) 

De Lage Drempel VZW is al sinds 2000 een armoedevereniging uit Mechelen en is gevestigd 
in de Onze-Lieve-Vrouwestraat 43. Wij zijn een vereniging waar mensen in armoede het 
woord nemen  en worden gesubsidieerd door Vlaanderen en door Het Sociaal Huis ( stad 
Mechelen). We zijn tevens een Welzijnsschakel die inhoudelijk ondersteund wordt door 
Welzijnszorg en zijn aangesloten bij het Vlaams Netwerk tegen Armoede. Als een 
vrijwilligersvereniging brengen we  via een dagelijkse ontmoetingsruimte mensen in 
armoede samen met mensen niet in armoede. Vertrekkende vanuit de noden en ervaringen 
van mensen in armoede gaan we in dialoog met organisaties, diensten en het beleid met als 
doel om de armoedeproblematiek zichtbaar te maken, verbeteringen en oplossingen aan te 
reiken. Naast de groepswerking heeft De Lage Drempel een buddyproject, begeleid door een 
halftijdse medewerker, waarbij vrijwilligers op een laagdrempelige manier ondersteuning 
geven aan kwetsbare gezinnen met kinderen tussen 0 en 12j in hun thuissituatie.  
www.delagedrempel.be 

Om deze werking te coördineren zijn wij op zoek naar een voltijdse of 80% beroepskracht.  

Welke zijn je voornaamste taken? 

 Ondersteunen en mee bouwen aan de visie en missie van De Lage Drempel. 

 De werking van thematische en inhoudelijke groepsvergaderingen met vrijwilligers en 

mensen in armoede organiseren. 

 Organiseren en begeleiden van de maatschappelijk dialoog inzake armoedebestrijding 
met andere externe organisaties en diensten. 

 Vorming geven in verband met armoede en over de werking van De Lage Drempel aan 
geïnteresseerde partners zoals scholen, sponsors, verenigingen en sociale organisaties. 

 De vereniging vertegenwoordigen in een aantal overlegorganen en acties op lokaal en 
Vlaams niveau en aldus het netwerk rond De Lage Drempel verder uitbouwen. 

 Zorgen voor de logistieke ondersteuning van De Lage Drempel. 

 Oog hebben voor opportuniteiten die de visie en missie van De Lage Drempel kunnen 

ondersteunen. 

 Interne en externe communicatie van De Lage Drempel  verzorgen. 

 Ondersteunen en begeleiden van stagiairs.  

http://www.delagedrempel.be/
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 Opvolgen en ondersteunen van de lopende projecten en begeleiden van  de 
medewerkers. 

 Ondersteunen van het vrijwilligerswerk in de vereniging. D.w.z. instaan voor de werving, 
begeleiding en vorming van de vrijwilligers.  

 Begeleiden van de vergaderingen met de vrijwilligers.  

 Rapporteren en deelnemen aan het dagelijks bestuur van de Lage Drempel. 

 Verzorgen van de nodige administratie: dagelijkse administratie, verslagen van 

vergaderingen, opstellen van jaarplanning en jaarverslag, opstellen en opvolgen van 

subsidie-en projectaanvragen... 

Welk is je profiel? 

 Je hebt een diploma in een menswetenschappelijke richting, minimum niveau bachelor. 

 Je hebt minstens 5 jaar relevante werkervaring. Bij voorkeur ook met vrijwilligerswerk. 

 Je kan zowel zelfstandig  werken als in team met vrijwilligers waarvoor je een 
motiverende kracht bent en hebt zin voor initiatief. 

 Je hebt een sterk inlevingsvermogen, hebt een open geest en bent flexibel. 

 Je hebt een algemene kennis van de methodieken betreffende: het werken met mensen 
in armoede, het werken met groepen en het begeleiden van groepsprocessen. 

 Je kennis van de sociale kaart in Mechelen strekt tot aanbeveling. 

 Je bent bereid tot sporadisch onregelmatig werken.  

 Je kan je terugvinden in de visie en methodiek van VWAHWN (vereniging waar mensen 
in armoede het woord nemen). 

 Je kan goed netwerken.  

 Je kan luisteren naar de doelgroep en signalen van de doelgroep op een gepaste wijze 
overbrengen. 

 Je bent bereid tot vorming en bijscholing. 

 Je hebt goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.  

 Je kan werken met Officepakketten en Sociale Media. 
 

Wat bieden we? 
 

 Een voltijds (of 80%) contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.  

 Concurrentieel loon binnen de socioculturele sector (richtingaanwijzend:PC 329 B1b). 

 Collegiaal werken in een boeiende omgeving met een gedreven equipe in een kleine 
organisatie.  

 Vormingskansen. 

 Werken aan een belangrijke maatschappelijke uitdaging.  

 Vlot bereikbaar kantoor, vlakbij station Mechelen . 

 Glijdende uren in overleg te bespreken 

 Ondersteuning door het Dagelijks Bestuur dat 2-wekelijks samenkomt. 
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Wat is de te volgen procedure? 

Kandidaturen moeten via email ten laatste op vrijdag  30 maart toekomen bij de Secretaris van De 

Lage Drempel,  Marina Rochtus  (m.rochtus@telenet.be). De motivatiebrief dient vergezeld te zijn 

van een CV waaruit jouw opleiding(en), je ervaring en je professionele loopbaan duidelijk worden. 

Op basis van de ingezonden brieven nodigen we in april geschikte kandidaten uit voor een 

gesprek. 

Voor verdere informatie over de inhoud van de betrekking kan je terecht bij Steven van 

haegenberg (015/344377) 

mailto:m.rochtus@telenet.be

