VOCVO zoekt bestuurders.
Iets voor jou?
VOCVO vzw is een organisatie met verschillende activiteiten in het ruime onderwijsveld en
het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Al onze activiteiten zijn gericht op kwetsbare
volwassenen versterken, in drie deelwerkingen:
● het onderwijs in de gevangenissen coördineren,
● het Vlaams Strategisch Plan Geletterdheid coördineren,
● Wablieft, het centrum voor duidelijke taal.
Rond deze thema’s hebben we een ruime expertise opgebouwd, die uniek is in Vlaanderen.
Meer informatie over deze deelwerkingen vind je op onze website.
VOCVO wordt grotendeels gesubsidieerd door het beleidsdomein Onderwijs van de
Vlaamse overheid. We werken daarbij als onafhankelijke partner van de overheid.
VOCVO is permanent in ontwikkeling. We bewegen mee met de evoluties in ons werkveld.
Dat zorgt soms voor stevige inhoudelijke en financiële uitdagingen. Recent werd een
volledige deelwerking overgeheveld naar partnerorganisatie Ligo Centra voor Basiseducatie:
de pedagogische ondersteuning van het volwassenenonderwijs. Daarom bouwen we een
nieuwe identiteit uit, om onze toekomst te voorzien van een stevig fundament. We denken
onder meer na over een nieuwe missie, visie en doelen. We hechten veel belang aan
waarden als openheid, vertrouwen, deskundigheid, samenwerking en ontwikkeling.
VOCVO zoekt bestuurders om de huidige ploeg te versterken en onze vernieuwde
identiteit vorm te geven. Wil jij meebouwen aan een unieke dienstverlener voor
volwassenen, in het sociaal-culturele en onderwijsveld? Dan ben jij misschien de
persoon die we zoeken!

Wie zoeken we?
● Je hebt een uitgesproken engagement en een warm hart voor de vzw VOCVO of
voor één of meer van onze deelwerkingen.

● Je herkent je in de waarden van VOCVO: openheid, vertrouwen, deskundigheid,
samenwerking en ontwikkeling.

● Je hebt vaardigheden, kennis of ervaring op het vlak van algemeen management.
● Je hebt een grote affiniteit met één of meerdere van de volgende terreinen:
○ onderwijswereld
○ detentie
○ geletterdheid
○ werken met kwetsbare doelgroepen
○ duidelijke taal
○ media
○ juridische materies (algemeen en sectorspecifiek)
○ financiële zaken
○ human resources management
○ public relations, marketing
○ netwerken
○ overheidsbeleid
● Je bent in staat om je persoonlijke visie en eigen organisatie te overstijgen en te
denken vanuit VOCVO vzw als geheel.

● Je handelt in het belang van VOCVO en zet je in om
○
○

de continuïteit en ontwikkeling van de organisatie te garanderen
de middelen effectief en efficiënt in te zetten.

● Je kan je een halve dag of een avond per maand vrijmaken om te zetelen in de Raad
van Bestuur.

● Je bereidt de vergaderingen degelijk voor.
● Je bent bereid om de opdrachten en verantwoordelijkheden als bestuurder
onbezoldigd op te nemen. Je krijgt wel een forfaitaire onkostenvergoeding per
deelgenomen vergadering, om de onkosten te dekken.

Praktisch
● We vergaderen ofwel in de vergaderzaal van VOCVO ofwel digitaal. Ons adres is
Frederik de Merodestraat 27 in Mechelen.

● We bezorgen de agenda en bijbehorende documenten vooraf per e‑mail.

Heb je interesse?
Stuur dan een e-mail naar Inge Van Acker, directeur van Vocvo, op het e-mailadres
inge.van.acker@vocvo.be.
●
●

●

Wij nodigen alle kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek, in onze kantoren.
Tijdens dat gesprek toetsen we de wederzijdse verwachtingen af.
Daarna start een periode van zes maanden, waarin je als waarnemer aansluit bij de
Raad van Bestuur. Tijdens deze periode toetsen we jouw en onze verwachtingen in
de praktijk.
Loopt alles naar wens voor beide partijen? Dan word je voorgedragen aan de
Algemene Vergadering van VOCVO om het mandaat formeel goed te keuren.
Bestuurders van VOCVO worden aangesteld voor een hernieuwbare termijn van vier
jaar.

Meer info?
Neem contact op met Inge Van Acker, directeur van VOCVO, op het nummer 0499 39 04 61
of via inge.van.acker@vocvo.be.

