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 REGIOVERANTWOORDELIJKE VOOR  
DE ARK VLAANDEREN & NEDERLAND  

90% contract onbepaalde duur  
Vanaf 01.09.22 

 
Jouw opdracht 
 
Je ondersteunt en begeleidt de verschillende Ark-gemeenschappen en animeert het regionale 
leven. Tegelijk ben je de brugfiguur tussen De Ark Internationaal en de lokale 
gemeenschappen in Vlaanderen & Nederland. Je stimuleert en garandeert de waarden, de 

identiteit en de missie van deze internationale organisatie. Je doet dit door: 

 De gemeenschappen ondersteunen, begeleiden en evalueren bij hun strategische 
ontwikkelingen en bij de huidige en toekomstige samenwerkingsverbanden 
(communicatie, opleiding, fondsenwerving). 

 De directeuren  van de gemeenschap begeleiden en hun samenwerking/uitwisseling 
levendig houden.  

 De processen van benoeming begeleiden voor directeuren en voorzitters van raden 
van bestuur  

 Het promoten van de boodschap van De Ark in Vlaanderen en Nederland.  

 Begeleiden en evalueren van nieuwe Ark-gemeenschappen in Vlaanderen en 
Nederland 

 
Je werkt samen 
 
Voor  Vlaanderen: 

 Je bent voorzitter van de regionale raad waar je overleg en samenwerking tussen de 
directeuren uit de verschillende gemeenschappen mogelijk maakt. 

 Je superviseert en werkt samen met de communicatie- en fondsenmedewerker.  

 Je werkt samen met je collega in L'Arche en Belgique Francophone (Brussel & 
Wallonië). 

 Je wordt opgevolgd en gesuperviseerd door de Internationaal Gedelegeerde voor 
Europa & Midden-Oosten en de Voorzitter van De Ark Vlaanderen. 
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Voor  Nederland: 

 Je wordt opgevolgd en gesuperviseerd door de Internationaal Gedelegeerde voor 
Europa & Midden-Oosten. 

 
Onze organisatie 
 
De Ark Internationaal is een internationale federatie van 157 gemeenschappen op 5 
continenten en in 38 landen, waar mensen met en zonder verstandelijke beperking het leven 
delen en werken aan een meer menselijke samenleving (www.ark.vlaanderen en 
www.larche.org). 
Elke gemeenschap heeft dagcentra en woonhuizen waar telkens 8 à 10 mensen met een 
beperking wonen. De familiale sfeer en het sociaal contact met elkaar zijn kenmerkend voor 
De Ark. 
De Ark Vlaanderen is de federatie van de drie Ark-gemeenschappen in Antwerpen, Gent en 
Moerkerke-Brugge en een nieuw initiatief in Kortrijk.  Haar opdracht is de samenwerking  
tussen de verschillende gemeenschappen tot stand te brengen en gemeenschappelijke 
projecten ten dienste van deze gemeenschappen te ontwikkelen. Dit proces heeft ertoe geleid 
dat de gemeenschappen Antwerpen en Gent onder één beheer worden gebracht.  
In Nederland ontwikkelen de twee gemeenschappen, gevestigd in Gouda en Haarlem, 
dynamische projecten en zetten zij zich in voor de ontwikkeling van het potentieel van ieder 
mens. Naast de woningen en creatieve ateliers zijn hun tuinen een bijzondere plek om te 
werken en zich te verhouden tot hun omgeving. 
 
“Ik kwam vroeger mee met mijn oma naar feestjes toen die nog directrice van De Ark was. Ik 

hou van de huiselijke sfeer en heb toffe flexibele collega’s. Dit werk past bij mij omdat de 
mensen met een beperking er op de eerste plaats als mensen worden gezien en ik veel van 

hen kan leren. De Ark is ook een beetje mijn thuis, ik mag er mezelf zijn.” – Katrijn 
begeleidster (zie foto) 

 
“Ik ben 25 jaar geleden naar De Ark gekomen. Ik zag De Ark toen als een groot ideaal vanuit 

een humanitaire beweging. Al snel mocht ik ontdekken dat dit gebeurt in het heel 
eenvoudige en dagelijkse kleine leven. Ik kan er steeds nieuwe dingen ontdekken en zien dat 

de vooroordelen die mensen hebben ten aanzien van mensen met een beperking niet 
kloppen. Het blijft voor mij een mooie boeiende wereld.” – Geert (werkt al 25 jaar als 

begeleider) 
 
Competenties 
 
Je bent ruimdenkend en hebt een voorliefde om in een internationale context te werken. Je 
werkt graag zelfstandig, bent een goede communicator en empathisch. Daarnaast heb je:  

 Een hogere opleiding met ongeveer tien jaar werkervaring 

 Leiderschapskwaliteiten 

 Professionele, persoonlijke ervaring of een grote interesse in mensen met een 
verstandelijke beperking 

 Vloeiend Nederlands en goed Frans en/of Engels 
 

http://www.ark.vlaanderen/
http://www.larche.org/
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Wij bieden 
 

 Een job met je beide voeten in Vlaanderen en Nederland en met de blik en collega’s 
over de hele wereld 

 Een 90%-contract voor onbepaalde duur 

 Een marktconform salaris 

 Een samen te bepalen werklocatie en de mogelijkheid om een deel van de tijd op 
afstand te werken 

  

Grijp je kans en solliciteer vandaag nog! 

Mail je CV en motivatiebrief voor 22 augustus naar linda.aernaudts@icloud.com, voorzitter 
van De Ark Vlaanderen, met vermelding van: sollicitatie regioverantwoordelijke. 
Kennismakingsgesprekken worden in overleg gepland eind augustus . Uitgebreide 
vacaturetekst en meer info over ons vind je op www.ark.vlaanderen. 

mailto:linda.aernaudts@icloud.com

