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WIE ZIJN WIJ
Abbeyfield Vlaanderen is een
onafhankelijke vzw met als doel lokale
cohousingprojecten op te zetten voor
55-plussers. Cohousing met
Abbeyfield biedt een antwoord aan 55plussers en hun specifieke
woonnoden, zoals comfortabel leven
in een aangepaste woonomgeving en
deel zijn van een actieve sociale
omgeving. Abbeyfield promoot de
relevante maatschappelijke waarde
van het kleinschalig duurzaam wonen
met een kleinere ecologische
voetafdruk als gevolg.
Betaalbare huisvesting voor deze
groep is een blijvende uitdaging.
Om dit alles te realiseren hebben wij
dringend nood aan regionale
Abbeyfield-ambassadeurs.

BEN JIJ EEN VAN DE REGIONALE
ABBEYFIELD-AMBASSADEURS DIE WE ZOEKEN?
WAT ZIJN JE MOGELIJKE TAKEN
Je gaat actief op zoek naar nieuwe cohousingopportuniteiten in je regio en
beoordeelt hun slaagkans.
Je bent het aanspreekpunt voor nieuwe projecten in je regio.
Je ontwikkelt initiële contacten en volgt op.
Je deelt je expertise over methodes en processen voor een succesvol beheer van de
portfolio en werkt hierin samen met de projectmanager.
Je coördineert de regionale projecten.
Je woont de maandelijkse vergaderingen bij.

WIE BEN JIJ
Je hebt een neus voor opportuniteiten.
Je neemt graag initiatief en je legt vlot contacten.
Je bent assertief, communicatief en luistervaardig.
Je enthousiasme versterkt je overtuigingskracht.
Je kijkt ernaar uit om in een klein team van professionals en vrijwilligers te werken.

HET IS EEN PLUSPUNT ALS JE...
kennis hebt over cohousing;
vertrouwd bent met het opvolgen van immobiliënprojecten;
een uitgebreid netwerk hebt voor het opbouwen van nieuwe projecten.

HOEVEEL VAN JE TIJD VRAGEN WE
Drie tot vier dagen per maand.

WAT BIEDEN WE

INTERESSE?

Stuur je motivatiebrief en cv
naar info@abbeyfield.be
t.a.v. Charlotte Hanssens

Een cruciale plaats in een interactief team van gemotiveerde en enthousiaste
professionals en vrijwilligers, elk met hun eigen expertise.
De kans om mee te helpen aan de groei en promotie van een woonconcept met
een relevante maatschappelijke waarde.
Een schat aan kennis inzake cohousing voor 55-plussers en het sociaal
woonbeleid in Vlaanderen.
De mogelijkheid om dit boeiende project, dat nu in de startblokken staat, op
korte termijn te laten uitgroeien tot een vaste waarde in Vlaanderen.
Maandelijkse meetings in Brussel of Mechelen met het Dagelijks Bestuur (in de
directe nabijheid van NMBS stations), waar alle leden hun kennis, ervaring en
contacten delen.

www.abbeyfieldvlaanderen.be - facebook.com/abbeyfieldVlaanderenvzw

