
 
 
 
 
 
 
 

VACATURE  Verenigingscoach (V/X/M) – 80% 
 

Ben je een echte people person en ben je geïnteresseerd in het begeleiden van verenigingen?  
Spreken thema’s als diversiteit en werken met vrijwilligers jou aan en heb je zin om ook concreet aan de 

slag te gaan met groepen mensen?  
 
Onze organisatie 
  
Çavaria vzw zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, transgender en intersekse 
personen. We bouwen verder aan een solidaire en inclusieve samenleving met een brede kijk op seksuele 
oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en sekse-kenmerken. Çavaria vzw is een beweging, een 
belangenorganisatie en een expertisecentrum.   

Çavaria vzw is de Vlaamse koepelorganisatie van LGBTI-verenigingen. Meer dan 125 verenigingen verspreid 
over Vlaanderen en Brussel zijn bij ons aangesloten. In elke provincie is er een regenbooghuis dat fungeert als 
provinciale koepel. Voor de versterking van ons team zijn we op zoek naar een verenigingscoach die sterk is in 
processen begeleiden en het coachen van mensen.  
 

Je opdracht 
 Je ondersteunt de aangesloten landelijke en regionale verenigingen in Vlaanderen en Brussel op 

organisatorisch en inhoudelijk vlak.  
- Je contacteert en begeleidt nieuwe verenigingen met hun aansluiting bij çavaria.  
- Je bent het centrale aanspreekpunt voor aangesloten verenigingen en de regenbooghuizen voor 

allerlei vragen aangaande vrijwilligersbeleid, ….  
- Je bouwt bruggen tussen mensen, de verenigingen, de regenbooghuizen en çavaria.  
- Je faciliteert regionale overleggen en staat in voor een goede informatie doorstroming. 
- Je zorgt voor een goede samenwerking met de regionale regenbooghuizen en met de 

jongerenkoepel Wel Jong Niet Hetero. 
- Je werkt nauw samen met je collega verenigingscoach en collega’s medewerker socioculturele 

activiteiten.  
- Je vindt het niet erg om regelmatig avond - en weekendwerk te doen. 
- Je werkt voornamelijk in de regio’s Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen. 
- Je reist graag doorheen Vlaanderen in functie van het opbouwen en ondersteunen van de 

verenigingen.  
 
 Je neemt deel aan de activiteiten van çavaria.  

- Je neemt deel aan de teamvergaderingen.  
- Je neemt een aantal taken op binnen de teamwerking van beweging  
- Je stelt een taakplanning op.  
- Je zorgt voor de communicatie van je activiteiten binnen het team. 
- Je maakt rapportages op voor het jaarverslag. 

 
 



Je profiel 
Kennis 

 Je kan minstens 3 tot 5 jaar ervaring in bewegingswerk voorleggen. 
 Je hebt affiniteit met of kennis over seksuele diversiteit en genderidentiteit. 
 Je hebt een basiskennis projectbeheer. 
 Je hebt een goede kennis van het Nederlands. Basiskennis Engels is handig.  
 We vinden je helemaal geweldig als je ervaring hebt met het begeleiden van processen en mensen.  

Vaardigheden 

 Je werkt graag samen met vrijwilligers. Je bent sociaal vaardig, luistert graag naar wat er leeft in een 
beweging. 

 Je kan vrijwilligers en verenigingen enthousiasmeren.  
 Je kan mensen coachen, begeleiden en motiveren. 
 Je kan bemiddelen en omgaan met conflicten.  
 Je kan kleinere projecten opstarten, opvolgen en evalueren. 
 Je beheerst vergadertechnieken.  
 Je kan efficiënt inspelen op de steeds veranderende omstandigheden in onze organisatie 

Attitudes 

 Je bent communicatief, open, duidelijk en betrouwbaar. 
 Je hebt voeling met de noden en behoeften van de vrijwilligers en de doelgroep. 
 Je bent assertief en je kan goed grenzen stellen. 
 Je bent diplomatisch en luisterbereid.  
 Je bent planmatig sterk.  
 Je bent bereid om avond- en weekendwerk te doen.  

Ons aanbod  
 We bieden je een contract van onbepaalde duur van 80%  
 Je krijgt een zinvolle job in een bloeiende beweging. 
 Je werkt in een jong en dynamisch zelfsturend team met een open organisatiecultuur. 
 Je werkt flexibel op onze kantoren (in centrum Gent of centrum Antwerpen) en thuis.  
 Een competitief salaris volgens het barema van PC 329.01 op niveau B1c (2314,19 euro bruto zonder 

anciënniteit, 2999,84 euro bruto met 10 jaar anciënniteit) voor een voltijds contract. 
 Extralegale voordelen (maaltijdcheques, vergoeding woon-werkverkeer, laptop,…). 

 
Selectieprocedure 
Zin om mee te bouwen aan een LGBTI inclusieve wereld? Stuur dan je motivatiebrief en CV voor 16 augustus om 
12u per e-mail naar sollicitaties@cavaria.be t.a.v. Lozano Lafertin. De gesprekken zullen doorgaan op 23 
augustus. 
 
Contact en verdere informatie via sollicitaties@cavaria.be   
 

Diversiteit stimuleert kwaliteit, en dat willen we ook waarmaken als team! 

mailto:sollicitaties@cavaria.be
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Çavaria wil een afspiegeling zijn van onze maatschappij. Wij geloven dat diversiteit kwaliteit stimuleert. 
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht diploma, 

genderidentiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie, seksekenmerken, afkomst, leeftijd of beperking. Ben je 
onzeker of ervaar je een drempel om te kunnen solliciteren, laat het ons zeker weten. 

 
 


