
Bond zonder Naam wil zoveel mogelijk mensen vanuit het hart aanspreken en met elkaar verbinden. En 
zo een samenleving creëren die een warm verschil maakt, vooral voor wie minder kansen krijgt. In tijden 
van verregaande polarisering, ongelijkheid, sociale uitsluiting en vereenzaming wil Bond zonder Naam 
menselijke verbindingen stimuleren.  Via een reeks betekenisvolle ontmoetingen die het maatschappelijk 
weefsel versterken. De ontmoeting van hart tot hart staat daarbij centraal. 

Van bij de oprichting al, 60  jaar geleden, focust Bond zonder Naam op mensen die het moeilijk hebben. 
Via ontmoetingen tussen mensen aan de rand van onze samenleving en mensen die in het centrum 
staan, draagt BZN bij aan een samenleving waarin élke mens terug waarde en een plaats krijgt. Met 
tal van activiteiten laten we de unieke kracht van ontmoeting haar werk doen tegen de oprukkende 
onverschilligheid en wij-zij denken.  We geloven heel erg in de unieke meerwaarde van in contact gaan 
met elkaar, vanuit gelijkwaardigheid. Meer informatie op www.bzn.be.

Om het netwerk van 1000 vrijwilligers verder te verstevigen en uit te bouwen, is de beweging op zoek 
naar een dynamische vrijwilligerscoach.

WAT ZIEN WE JOU DOEN? 

We zoeken een mens met hoofd en hart, iemand die graag mensen verbindt.
• Je recruteert, mobiliseert, selecteert, waardeert, engageert vrijwilligers en coördineert vrijwilligersprojecten.
• Jij bent de katalysator voor de uitbouw en implementatie van het vrijwilligersbeleid.
• Je geeft rechtstreeks (bege)leiding aan verschillende groepen vrijwilligers. Je ondersteunt hen met 

vormings -en intervisiemomenten. 
• Je ondersteunt de vaste collega’s die binnen hun deelwerkingen met vrijwilligers in contact staan.
• Je maakt deel uit van het strategisch kernteam van BZN en bent spreekbuis voor de vrijwilligers.
• Je werkt mee aan dossiers voor subsidiërende overheden door cijfers, visie en realisaties aan te leveren 

vanuit jouw vrijwilligersopdracht.
• Als vrijwilligerscoach maak je deel uit van het sociaal-cultureel bewegingsteam en zet je mee activiteiten op 

poten waar ontmoeting tussen kansrijk en kansarm centraal staat
• Je maakt educatieve pakketten en initiatieven mogelijk.

WIE ZOEKEN WE?

• Diploma van hoger onderwijs én ruime ervaring
• Regelmatig avond- en weekendwerk vormt voor jou geen probleem
• Je houdt van mensen en gelooft in de kracht van vrijwilligers
• Je hebt voeling met social media en bent minimaal aanwezig op facebook omdat al onze vrijwilligers in 

aparte gesloten facebookgroepen verenigd zijn

Vacature:
Vrijwilligerscoach 



• Gedragscompetenties:
 - Emotioneel intelligent, matuur en communicatief over eigen gevoelens
 - Sterk empathisch vermogen
 - Bezielde, gedreven mobilisator
 - Goede communicator offline en online
 - Goede verbinder, netwerker
 - Goede facilitator van groepsmomenten, intervisie, vormingen, ontmoetingen
 - Zelfstandig en probleemoplossend, toekomstgericht
 - Doener, creatief en praktisch handen uit de mouwen 

• Je beschikt over een rijbewijs B 

WAT BIEDEN WE JOU?

• Een voltijdse job die uitdagend en maatschappelijk relevant is
• Een contract voor onbepaalde duur met flexibel uurrooster
• Ruimte om jezelf te ontwikkelen, zelfstandig te werken en eigen accenten te leggen
• Een professionele interne organisatie en een dynamische vrijwilligersbeweging 
• Een verloning volgens barema (PC 329) en op basis van anciënniteit,een hospitalisatieverzekering en een 

groepsverzekering 

SOLLICITEREN: 

• CV met uitgebreide motivatie en referenties waaruit relevante ervaring en expertise blijkt sturen naar  
anniek.gavriilakis@bzn.be vóór 30 oktober 2019

• De sollicitatiegesprekken vinden plaats rond 15 november
• Indiensttreding onderling af te spreken, idealiter 1 december 2019


