
LOKALE ABBEYFIELD

AMBASSADEURS

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 55-

plussers 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.

Het verwezenlijken van betaalbaar

wonen voor deze groep is een

blijvende uitdaging. 

Je neemt de tijd om kennis te maken met Abbeyfield Vlaanderen en met het
Abbeyfield concept.  
Je kan je vinden in de Abbeyfield filosofie en bent bereid die mee uit te dragen en
bekend te maken.
Je bent bereid je netwerk aan te spreken en een deel van je tijd vrijwillig in te zetten
om een Abbeyfield project in je stad, gemeente of buurt bekendheid te geven en mee
op poten te zetten.
Je weet ook anderen te enthousiasmeren om mee hun schouders onder het
Abbeyfield project te zetten.
Je bent bereid je kennis en ervaring in te zetten en kandidaat-bewoners van een
Abbeyfieldhuis in oprichting waar mogelijk te ondersteunen doorheen het traject
van individu tot bewonersgroep.
Je kan een schakel zijn tussen Abbeyfield Vlaanderen en de lokale overheid of lokale
zorgpartners, en een aanspreekpunt voor kandidaat-bewoners.

WIE BEN JIJ
Je bent een enthousiast en geëngageerd persoon, met een warm sociaal netwerk.
Je bent bereid en hebt de tijd om je op regelmatige basis vrij te maken om de rol van
ambassadeur op te nemen.

WAT BIEDEN WE

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. 
Professionele ondersteuning en regelmatige meetings waar alle leden hun
kennis, ervaring en contacten delen.

BEN JIJ DE ABBEYFIELD AMBASSADEUR 
DIE WE ZOEKEN?

www.abbeyfieldvlaanderen.be   -   facebook.com/abbeyfieldVlaanderenvzw

 VRIJWILLIGERSWERK

INTERESSE?

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

HET IS EEN PLUSPUNT ALS JE
over specifieke vaardigheden beschikt die je wil ten dienste stellen van het Abbeyfield
project: ben je juridisch of financieel onderlegd, heb je ervaring met groepsdynamiek of
zorg, heb je groene vingers…

Die kans is groot indien je enkele van onderstaande punten kan afvinken.

Momenteel zijn we op zoek naar
lokale Abbeyfield ambassadeurs
voor onze lopende projecten in
Aalst, Kampenhout en Malle.


