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Participate! vzw zoekt een projectmedewerker 
 
De vereniging Participate wil de levenskwaliteit van mensen met autisme en hun netwerk 

verbeteren. Participate sensibiliseert, informeert en stelt hulpmiddelen ter beschikking. De 

website van Participate is ondertussen een referentie voor iedereen die op zoek is naar 

duidelijke en betrouwbare informatie over autisme.  

Om te voldoen aan de behoeften van ouders van kinderen met autisme en volwassenen met 

autisme willen we bestaande realisaties up-to-date houden en nieuwe inhoud ontwikkelen.  

 

Jouw taken 
 

 De informatie op de website actueel houden. Vooral de Praktische Gids boordevol 

nuttige informatie dient naargelang de wijzigingen in het zorglandschap regelmatig 

aangepast te worden.  

 Redactie van nieuwe rubrieken in de Praktische Gids. 

 Ontwikkelen van een online tool voor volwassenen met als doel de 

participatiedrempels te verlagen.  

 Focusgroepen leiden en de uitkomst hiervan analyseren en implementeren zodat de 

realisaties autismevriendelijk zijn en aansluiten bij de noden van volwassenen met 

autisme. 

 Uitbouwen van een netwerk; uitwerken en uitvoeren van een communicatieplan 

zodat Participate nog meer ouders, mensen met autisme en beroepskrachten in 

Vlaanderen bereikt. 

 

Jouw profiel 
 

 Je hebt een masterdiploma of beschikt over een gelijkwaardig profiel op basis van 

ervaring en bijkomende opleidingen. 

 Je hebt een bijzondere affiniteit met autisme. 

 Je hebt vlotte mondelinge en schriftelijke communicatie vaardigheden. 

 Je bent vaardig in het geven van vorming en kan hierbij vlot inspelen op wat zich 

aandient. 

 Je bent vlot in het leggen van contacten en het opbouwen van netwerken. 

 Je hebt een organisatietalent, bent een creatieve denker en handelen is je motto. 

 Je hebt een rijbewijs B en een eigen wagen. 

 

 
Ons aanbod 
 

 Een deeltijdse aanstelling (60%) tot eind 2018 met een mogelijkheid tot verlenging 

zodat een wat langere termijn engagement mogelijk is.  



 

 Coaching en begeleiding door een teamlid. 

 Een job met ruimte voor eigen inbreng en initiatief. 

 Een aantrekkelijk loon conform je diploma en ervaring. 

 Onmiddellijke indiensttreding. 

 Tewerkstelling in St-Amandsberg met mogelijkheid tot thuiswerk en flexibele 
werkuren.  

 

Ben jij de persoon die we zoeken?  
Stuur uiterlijk 15 maart 2018 jouw CV en motivatie naar info@participate-autisme.be met 

de vermelding ‘Sollicitatie Projectmedewerker’. De leden van de Raad van Bestuur maken 

een selectie op basis van de motivatiebrief en CV. Wie in aanmerking komt zal uitgenodigd 

worden voor een sollicitatiegesprek.  
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