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VACATURE MEDEWERKER (HALFTIJDS) BELANGENBEHARTIGING DOOF VLAANDEREN VZW 

Doof Vlaanderen wil werk maken van gelijkwaardigheid, emancipatie en ontplooiing van dove 

personen en hun taal, de Vlaamse Gebarentaal, in de samenleving. Daarom komt Doof Vlaanderen op 

voor de eigenheid, de rechten en het welzijn van dove personen in alle aspecten van het dagelijks leven. 

Jobomschrijving 

De Cel Belangenbehartiging van Doof Vlaanderen werkt op basis van het door de AV goedgekeurde 

jaarplan in een klein team rond diverse thema’s zoals onderwijs, media, toegankelijkheid, welzijn… De 

Cel zoekt een halftijdse medewerker om het team te versterken. Je zal focussen op de dossiers doven 

& arbeid, tolken/afstandstolken en media. 

Profiel belangenbehartiging 

- Kennis en inzicht 

o De Dovengemeenschap definiëren vanuit een sociale en cultureel-linguïstische visie 

o Inzicht hebben in de kansen en bedreigingen voor de Vlaamse Dovengemeenschap 

o Kennis van en inzicht in het Vlaamse en federale politieke systeem en de 

besluitvorming 

o Kennis van de VN-conventie rond personen met een handicap 

o Blijk geven van strategisch inzicht om een dossier aan te pakken 

o Zeer goede kennis van Vlaamse Gebarentaal essentieel, kennis van Nederlands 

o Kennis van Engels is een troef 

- Ervaring 

o Ervaring met lobbywerk is een troef 

o Al een engagement opgenomen hebben in de Vlaamse Dovengemeenschap 

- Vaardigheden en engagement 

o Sociale en cultureel-linguïstische visie kunnen vertalen in lobby-instrumenten 

o Durven het gesprek aangaan en onderhandelen met beleidsmakers 

o Een positief beeld geven van dove gebarentaligen aan de overheid en de 

netwerkpartners van Doof Vlaanderen 

o Relevante verdragen en decreten kunnen toepassen op lobbywerk 

o Op korte tijd dossierkennis opbouwen door studiewerk 

o Doelgericht informatie kunnen opzoeken / verzamelen / verwerken  

o Stressbestendig zijn en zelfstandig kunnen werken 

o Openstaan voor feedback 

o Een langdurig engagement willen opnemen voor deze halftijdse functie 

 

 

 

 

 



 
 
 

2/2 

Wij bieden 

Een halftijds contract binnen een geëngageerde organisatie – tewerkstelling in Gent / Zwijnaarde 

(vanaf midden februari 2018) – contract van bepaalde duur (6 maand) met kans op omzetting naar 

contract van onbepaalde duur. 

Sollicitaties  

Sollicitaties met motivatiebrief en CV uiterlijk maandag 8 januari 2018 via e-mail t.a.v. Filip Verstraete, 

algemeen directeur Doof Vlaanderen – filip.verstraete@doof.vlaanderen. Geselecteerde kandidaten 

krijgen vervolgens een uitnodiging voor een gesprek tussen 9 en 15 januari. Meer info via de directie. 
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