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Decenniumdoelen 2017 
Huidevettersstraat 165 

1000 Brussel 
0474/25 48 80 

 
 Halftijdse coördinator 

 

 
Decenniumdoelen 2017 is een initiatief van Welzijnszorg, Netwerk tegen armoede, 
Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Socialistische Mutualiteiten 
en socio-culturele verenigingen, Uit de Marge, Minderhedenforum, ABVV, ACV, AVLVB, 
Beweging.net, Christelijke Mutualiteiten.  
De initiatief nemende armoedeorganisaties en sociale bewegingen willen bondgenoten zijn voor een 
betere armoedebestrijding. 
Het gaat om een belangrijk engagement dat loopt tot 2017 en focust op meerdere themadoelen: 
gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs en samenleven.  

Decenniumdoelen 2017 brengt deze partners samen in een platform dat gezamenlijke standpunten 
en activiteiten ontwikkelt. 

Het platform beoogt een versterking van de strijd tegen armoede en ongelijkheid.  

Voor de coördinatie en ondersteuning van het platform zoeken we een medewerker tot 
einde 2017 met mogelijke verlenging. 
 
Opdracht: 
 

- Het plannen, organiseren, coördineren en bijsturen van de werkzaamheden  en 
hierover rapporteren naar de stuurgroep. 

- Het opvolgen van de voortgang- en het jaarlijks rapporteren van de 
armoedebarometer  

- Het opbouwen en onderhouden van een netwerk van contacten met relevante 
externe actoren 

- Het opmaken en beheren van een begroting 
- Het voorbereiden van standpunten m.b.t. de 6 themadoelen 
- Het voorbereiden van het onderzoekswerk  
- Het uitvoeren van externe communicatie die wervend en mobiliserend is, 

 
 
Profiel  

- Je hebt een stevig organisatietalent 
- Je kan mensen en organisaties aanzetten tot samenwerking  
- Je kan je snel inwerken in dossiers en cijfers 
- Je hebt interesse in beleidswerk 
- Je hebt een vlotte pen 
- Je bezit een bachelor of masterdiploma 
- Je hebt inzicht in, en voelt je betrokken op armoedebestrijding in onze samenleving 
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Aanbod: 
 

- Minimum 50% tewerkstelling 
- Indiensttreding zo snel mogelijk 
- Contract van bepaalde duur tot 31.12.2017 
- Verloning op sectorniveau 
- Standplaats: Brussel (dichtbij station Brussel-Zuid) 

 
 
 
Procedure: 
 
- Sollicitatiebrieven met curriculum vitae worden ingewacht tegen 25 april 2016 t.a.v. 

Anny Vermeersch, coördinator. Bij voorkeur mailen naar: 
anny.vermeersch@decenniumdoelen.be of opsturen naar volgend adres: 
Decenniumdoelen2017, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel. 

- Op basis van uw gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae zal een eerste 
selectie gemaakt worden.  

- De weerhouden kandidaten voor een gesprek worden telefonisch 
gecontacteerd. Het sollicitatiegesprek zal doorgaan op woensdag 4 mei in Brussel, 
Huidevettersstraat 126 

- Wij maken werk van een diversiteitbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...). 
 

Voor meer informatie over deze job kan u terecht bij Anny Vermeersch op 0474/254880 
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