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VRIJWILLIG
GROEPSBEGELEIDER
ABBEYFIELD MALLE

WIE ZIJN WIJ
Abbeyfield Vlaanderen is een
onafhankelijke vzw met als doel lokale
cohousingprojecten op te zetten op
maat van 55-plus. Cohousing met
Abbeyfield biedt een antwoord aan
hun specifieke woonnoden, zoals
comfortabel leven in een aangepaste
woonomgeving en deel zijn van een
actieve sociale omgeving. Abbeyfield

BEN JIJ DE GROEPSBEGELEIDER DIE WE ZOEKEN?
WAT ZIJN JE TAKEN
Je ondersteunt, activeert en leidt een groep van kandidaat-bewoners van een
Abbeyfieldhuis in oprichting doorheen het traject van individu tot hechte groep, met
oog voor de individuele noden én het belang van het algemeen.
Je stimuleert het groepsgevoel en moedigt individuen aan zich te uiten/ontplooien,
door activiteiten op maat van je groep.
Je bent de schakel tussen de kandidaat-bewoners, de bouwheer en Abbeyfield
Vlaanderen.
Je organiseert workshops rond specifieke thema’s, in samenwerking met externe
begeleiders en met de steun van de experten van Abbeyfield Vlaanderen.
Je plant, organiseert en geeft infosessies aan geïnteresseerde 55-plussers.
Je beheert en behartigt op een discrete manier de dossiers van de groepsleden.

promoot de relevante
maatschappelijke waarde van het
kleinschalig duurzaam wonen met een
kleinere ecologische voetafdruk als
gevolg.
Om dit alles te realiseren hebben wij
dringend nood aan een gedreven
groepsbegeleider voor Malle.

WIE BEN JIJ
Je bent een geboren coach, je hebt je strepen verdiend in het ervaringsgericht en
procesmatig begeleiden van groepen.
Je bent sociaal maar discreet en communiceert vlot, zowel individueel als in groep,
met empathie voor 55-plussers.
Je bent sterk in procesbegeleiding en hanteert een cocreatieve stijl in het omgaan
met uitdagingen, opportuniteiten, conflicten...
Als groepsbegeleider maak je deel uit van een team dat cohousing op maat van 55plus efficiënt en gepassioneerd realiseert in Malle.

HET IS EEN PLUSPUNT ALS JE...
kennis over of ervaring hebt met cohousing.

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 als pionier bij te dragen aan de groei en promotie van een
woonconcept met een relevante maatschappelijke waarde.
Een schat aan kennis inzake cohousing voor 55-plus 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.
Professionele ondersteuning en maandelijkse meetings waar alle leden hun
kennis, ervaring en contacten delen.

www.abbeyfieldvlaanderen.be - facebook.com/abbeyfieldVlaanderenvzw

