
 
 

MONDIALE WERKEN REGIO LIER VZW 

ZOEKT COÖRDINATOR  
Materiële hulp 

 
Vrijwilliger 

 
Mondiale Werken Regio Lier (MoWe), is een vrijwilligersorganisatie opgericht in 2016 en actief in 17 gemeenten 
in de provincie Antwerpen. Meer dan 150 vrijwilligers ondersteunen asielzoekers, vluchtelingen, daklozen en 
mensen in een kwetsbare positie. Ze werken mee in 22 verschillende projecten: onderwijsproject, werkhulp, 
woonhulp, formulierenhulp, ’t Bazarke,…  

 
Functie 
Als coördinator ben je verantwoordelijk voor het goede verloop van de bestaande en nieuwe acties en projecten 
die binnen de cluster Materiële hulp georganiseerd worden. Het gaat o.a. over de projecten: 
 ’t Bazarke: sociale winkel voor kledij, bed- en badlinnen, accessoires, speelgoed, huisraad,… 
 Verhuis- en klusdienst: regelen en uitvoeren van verhuizen van onze doelgroep en het uitvoeren van kleine 

klussen  
 het Fietsdepot: aanbieden van tweedehands fietsen.  
 
Een boeiende rol voor een praktisch ingestelde vrijwilliger die ervan houdt om mensen te coachen! 
 
Concreet: 
 

 Je staat mee in voor de werving en selectie van de medewerkers in je cluster. Je kijkt toe dat de taken en 
rollen helder zijn voor iedereen en je volgt de uitvoering op. 

 Je ondersteunt de medewerkers van de projecten uit jouw cluster door hen met raad en daad bij te staan 
o.a. door het houden van intervisies, het mee zoeken naar praktische oplossingen voor allerlei vragen en 
door hen een luisterend oor te bieden. 

 Je zorgt mee voor een goede planning en organisatie van middelen en mensen. Je kijkt erop toe dat er 
vlot wordt gecommuniceerd binnen en tussen de cluster(s). 

 Je staat de projectleiders van je cluster bij door hen te coachen en regelmatig met hen te overleggen.  
 Je volgt de projecten op, beheert de werkingsbudgetten en geeft advies rond de voortgang. 
 Je rapporteert aan de algemeen coördinator. 
 Je zoekt mogelijke (externe) partners en organiseert de communicatie met deze partners. 

 
 

Profiel 
 Begeleidende, sturende en coachende vaardigheden. 
 Vlot communiceren, graag samenwerken en netwerken. 
 Goed kunnen plannen en organiseren. 
 Openheid voor diverse culturen en talen, de missie van onze organisatie mee willen dragen. 
 Oplossingsgericht kunnen werken en de handen uit de mouwen kunnen steken. 
 Bereid zijn om minstens een 10-tal uren per week je in te zetten als vrijwilliger. 

 
 



 
 
 
Aanbod  

 Onkosten worden vergoed en je bent verzekerd. 
 Je krijgt de kans veel bij te leren en je te informeren (o.a. opleidingen, een nieuwsbrief enz.). 
 Je werkt binnen een tof en geëngageerd team van vaste medewerkers, stagiairs en meer dan 150 bevlogen 

vrijwilligers. 
 Een enorme voldoening door de reële meerwaarde van je werk. 

 

 
 
 
 

Tom Van de Vel 
 

Coördinator 
Mondiale Werken Regio Lier vzw 
0473 99 41 57 
woonhulp.regiolier@gmail.com 

 

 
Heb je interesse? 

 
Aarzel niet om ons te 

contacteren! 
woonhulp.regiolier@gmail.com 


