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Home-Start Vlaanderen biedt preventieve gezinsondersteuning aan huis bij gezinnen met kinderen, 

van bij de zwangerschap tot twaalf jaar. Momenteel is Home-Start actief in 12 steden en gemeenten.  

Home-Start Vlaanderen is een beweging in volle groei. Wij wensen ons in de nabije toekomst nog 

meer op de kaart te zetten in Vlaanderen en Brussel, op het terrein van de preventieve 

gezinsondersteuning aan huis bij gezinnen in een kwetsbare situatie. 

Om ons daarbij te helpen, zijn we op zoek naar een beleidsmedewerker die de algemeen coördinator 

bijstaat in het ondersteunen van de lokale afdelingen en het vormingsaanbod voor de vrijwilligers 

ontwikkelt.  

Home-Start Vlaanderen vzw ziet diversiteit als een meerwaarde. Competenties en 
persoonlijkheidskenmerken zijn voor Home-Start belangrijker dan etnische afkomst, cultuur, gender, 
levensbeschouwing of leeftijd.  
 
 

Taken 

• Ondersteunen van de coördinatoren van lokale afdelingen: onder meer verslaggeving en 

opvolging van de subsidiedossiers en ontwikkelen van werkmaterialen die vrijwilligers en 

coördinatoren in de dagdagelijkse werking ondersteunen; 

• Een inhoudelijke bijdrage leveren aan en het uitwerken van het vormingsaanbod voor 

vrijwilligers; 

• Ondersteunen van de algemeen coördinator bij beleidswerk en communicatie-acties. 

 

Wij zoeken  

• Een warm empathisch hart, met voldoende verontwaardiging om mee de realisatie van de 
kinderrechten en de strijd tegen (kinder)armoede aan te gaan; 

• Een communicatiebeest, met aardig wat schrijf- en andere communicatieve vaardigheden; 

• Een enthousiaste vogel, met mondelinge en agogische vaardigheden; 

• Een efficiënte ondernemer met een praktische ingesteldheid die projectmatig kan werken, 
kan plannen en bijsturen; 

• Een flexibele geest, die open staat voor onverwachte wendingen en kan bijsturen en inspelen 
op nieuwe opportuniteiten;  

• Een bachelordiploma in de menswetenschappen met relevante ervaring. 

 

 



Wij bieden  

• Een enthousiast team van Home-Start-collega’s in heel Vlaanderen, waar je regelmatig mee in 

overleg gaat over de werking; 

• Een beweging in volle groei en verandering in een sector in verandering. Wij bieden je de 

nodige omkadering en een platform om als educatief medewerker mee na te denken over de 

haalbaarheid voor en de wendbaarheid van onze organisatie om in te spelen op nieuwe 

maatschappelijke evoluties; 

• Een deeltijds contract, 20 uur, van bepaalde duur tot 31 december 2022 met mogelijkheid tot 

verlenging; 

• Verloning volgens paritair comité 329.01, barema B1b, maaltijdcheques en een flexibel 

werkrooster met glijdende werktijden. Relevante ervaring kan voor max. 8 jaar worden 

meegenomen als anciënniteitsjaren voor de loonberekening. 

• Start tewerkstelling: zo snel mogelijk 

• Plaats van tewerkstelling: Home-Start Domo vzw, Naamsestraat 153-155, Leuven 

 

Solliciteren en meer info 
 
Wij verwachten je motivatiebrief en CV via mail naar karlien.craps@domovzw.be. De 
sollicitatieprocedure bestaat uit een eerste selectie op basis van motivatiebrief en cv, een tweede 
selectie op basis van een schriftelijke proef en tot slot een gesprek.  
Meer info: 0497 55 56 28, www.homestartvlaanderen.be. 
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