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REGIOVERANTWOORDELIJKE VOOR 
DE ARK VLAANDEREN & NEDERLAND  

90% contract onbepaalde duur  
Vanaf 01.09.22 

Jouw opdracht 
Je ondersteunt en begeleidt de verschillende Arkgemeenschappen en animeert het 
regionale leven. Tegelijk ben je de brugfiguur tussen De Ark Internationaal en de 
lokale gemeenschappen in Vlaanderen & Nederland. Je stimuleert en garandeert 
de waarden, de identiteit en de missie van deze internationale organisatie. Je doet 
dit door: 

• De gemeenschappen ondersteunen, begeleiden en evalueren bij hun 
strategische ontwikkelingen en bij de huidige en toekomstige 
samenwerkingsverbanden (communicatie, opleiding, fondsenwerving). 

• De directeurs van de gemeenschap begeleiden en hun 
samenwerking/uitwisseling levendig houden. 

• De processen van benoeming begeleiden voor directeurs en voorzitters van 
raden van bestuur 

• Het promoten van de boodschap van De Ark in Vlaanderen en Nederland. 

• Begeleiden en evalueren van nieuwe Arkgemeenschappen in Vlaanderen en 
Nederland 

 

REGIONAL LEADER FOR 
DE ARK FLANDERS & THE NETHERLANDS  

90% permanent contract  
As of 1/9/22 

Your task 
 

You support and guide the different Ark communities and animate the regional life. 
At the same time, you are the bridge between L’Arche International and the local 
communities in Flanders & The Netherlands. You promote and guarantee the 
values, the identity and the mission of this international organisation. You do this 
by: 

• Supporting, guiding and evaluating the communities in their strategic 
development and in the current and future partnerships (communication, 
training, fundraising). 

• Guiding the community leaders and enabling their cooperation/exchange to 
flourish. 

• Guide the nomination processes for leaders and board presidents. 

• Promote the message of De Ark in Flanders and the Netherlands.  
Supervise and evaluate new Ark communities in Flanders and the Netherlands
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Je werkt samen 

Voor  Vlaanderen: 

• Je bent voorzitter van de regionale raad waar je overleg en samenwerking 
tussen de directeurs uit de verschillende gemeenschappen mogelijk maakt. 

• Je superviseert en werkt samen met de communicatie- en 
fondsenmedewerker.  

• Je werkt samen met je collega in L'Arche en Belgique Francophone (Brussel 
& Wallonië). 

• Je wordt opgevolgd en gesuperviseerd door de Internationaal Gedelegeerde 
voor Europa & Midden-Oosten en de Voorzitter van De Ark Vlaanderen. 

 
Voor  Nederland: 

• Je wordt opgevolgd en gesuperviseerd door de Internationaal Gedelegeerde 
voor Europa & Midden-Oosten. 

 
Onze organisatie 
 

De Ark Internationaal is een internationale federatie van 157 gemeenschappen op 
5 continenten en in 38 landen, waar mensen met en zonder verstandelijke 
beperking het leven delen en werken aan een meer menselijke samenleving 
(www.ark.vlaanderen en www.larche.org). 
Elke gemeenschap heeft dagcentra en woonhuizen waar telkens 8 à 10 mensen met 
een beperking wonen. De familiale sfeer en het sociaal contact met elkaar zijn 
kenmerkend voor De Ark. 
De Ark Vlaanderen is de federatie van de drie Ark-gemeenschappen in Antwerpen, 
Gent en Moerkerke-Brugge en een nieuw initiatief in Kortrijk.  Haar opdracht is de 
samenwerking  tussen de verschillende gemeenschappen tot stand te brengen en 
gemeenschappelijke projecten ten dienste van deze gemeenschappen te 
ontwikkelen. Dit proces heeft ertoe geleid dat de gemeenschappen Antwerpen en 
Gent onder één beheer worden gebracht.  
In Nederland ontwikkelen de twee gemeenschappen, gevestigd in Gouda en 
Haarlem, dynamische projecten en zetten zij zich in voor de ontwikkeling van het 
potentieel van ieder mens. Naast de woningen en creatieve ateliers zijn hun tuinen 
een bijzondere plek om te werken en zich te verhouden tot hun omgeving. 
 
 

You work together 
 

For Flanders: 

• You chair the Regional Council, where you facilitate consultation and 
cooperation between the leaders from the different communities. 

• You supervise and work together with the communications and finance 
officer.  

• You work together with your colleagues in L'Arche in French-speaking 
Belgium (Brussels & Wallonie). 

• You are supported and supervised by the International Delegate for Europe 
& Middle East and the President of De Ark Flanders. 

 

For the Netherlands: 

• You will be supported and supervised by the International Delegate for 
Europe & Middle East. 

 
Our organisation 
 

L’Arche International is an international federation of 157 communities on 5 
continents and in 38 countries, where people with and without intellectual 
disabilities share life and work towards a more human society 
(www.ark.vlaanderen  and www.larche.org ). 
Each community has day centres and residential houses for 8 to 10 persons with 
disabilities. The family atmosphere and social contact with each other are 
characteristic of L’Arche. 
De Ark Flanders comprises the federation of the three Ark communities in 
Antwerpen, Gent and Moerkerke-Brugge as well as a new initiative in Kortrijk. Its 
mission is to establish cooperation between the different communities and to 
develop common projects to serve these communities. This process has led to the 
communities of Antwerpen and Gent being brought under a single management.  
In the Netherlands, the two communities, located in Gouda and Haarlem, are 
developing dynamic projects and are committed to developing each person’s 
potential. In addition to their homes and creative workshops, their gardens are a 
special place to work and relate to their surroundings. 

 

http://www.ark.vlaanderen/
http://www.larche.org/
http://www.ark.vlaanderen/
http://www.larche.org/
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“Ik kwam vroeger mee met mijn oma naar feestjes toen die nog directrice van De 

Ark was. Ik hou van de huiselijke sfeer en heb toffe flexibele collega’s. Dit werk 

past bij mij omdat de mensen met een beperking er op de eerste plaats als mensen 

worden gezien en ik veel van hen kan leren. De Ark is ook een beetje mijn thuis, ik 

mag er mezelf zijn.” – Katrijn begeleidster (zie foto) 

“Ik ben 25 jaar geleden naar De Ark gekomen. Ik zag De Ark toen als een groot 

ideaal vanuit een humanitaire beweging. Al snel mocht ik ontdekken dat dit 

gebeurt in het heel eenvoudige en dagelijkse kleine leven. Ik kan er steeds nieuwe 

dingen ontdekken en zien dat de vooroordelen die mensen hebben ten aanzien van 

mensen met een beperking niet kloppen. Het blijft voor mij een mooie boeiende 

wereld.” – Geert (werkt al 25 jaar als begeleider) 

Competenties 

Je bent ruimdenkend en hebt een voorliefde om in een internationale context te 

werken. Je werkt graag zelfstandig, bent een goede communicator en empathisch. 

Daarnaast heb je:  

• Een hogere opleiding met ongeveer tien jaar werkervaring 

• Leiderschapskwaliteiten 

• Professionele, persoonlijke ervaring of een grote interesse in mensen met 
een verstandelijke beperking 

• Vloeiend Nederland en goed Frans en/of Engels 
 

Wij bieden 

• Een job met je beide voeten in Vlaanderen en Nederland en met de blik en 
collega’s over de hele wereld 

• Een 90% contract voor onbepaalde duur 

• Een marktconform salaris 

• Een samen te bepalen werklocatie en de mogelijkheid om een deel van de 
tijd op afstand te werken 

 

 Grijp je kans en solliciteer vandaag nog!   

Mail je CV en motivatiebrief voor 22 augustus naar linda.aernaudts@icloud.com, 

voorzitter van De Ark Vlaanderen, met vermelding van: sollicitatie 

regioverantwoordelijke. Kennismakingsgesprekken worden in overleg gepland. 

Uitgebreide vacaturetekst en meer info over ons vind je op www.ark.vlaanderen. 

"I used to come to parties with my grandmother when she was still community 
leader of De Ark. I like the homely atmosphere and have great flexible colleagues. 

This work suits me because the people with disabilities are seen as first and 
foremost as people, and I can learn a lot from them. L’Arche is also my home, 

where I can be myself.” - Katrijn carer (see photo) 
  

"I came to De Ark 25 years ago. At that time, I saw De Ark as a great ideal, and 
part of a humanitarian movement. Soon I came to discover that this happens in 

very small ways in the simplicity of daily life. I can always discover new things and 
see that the prejudices people have about people with disabilities are not correct. 

It remains a beautiful and fascinating world for me." - Geert (working as a 
supervisor for 25 years) 

 
Skills and competences 
 

You are open-minded and have a preference for working in an international 
context. You like to work independently, are a good communicator and empathic. 
In addition, you have:  

• A high level of education with approximately ten years of work experience 

• Leadership qualities 

• Professional, personal experience or a strong interest in people with 
intellectual disabilities 

• Fluent Dutch and good French and/or English 
 

We Offer 

• A job with a foot in both Flanders and the Netherlands and a global outlook 
with colleagues all over the world 

• A 90% contract for an indefinite period 

• A competitive salary 

• A work location to be determined together and the possibility of working 
remotely for part of the time 

 

Grab your chance and apply today! 

Mail your CV and cover letter before 22 August to linda.aernaudts@icloud.com , 
chairman of De Ark Vlaanderen, stating: Application Regional Leader. Interviews 
will be planned for the end of August. You can find a detailed job description and 
more information about us at www.ark.vlaanderen. 

mailto:linda.aernaudts@icloud.com
mailto:linda.aernaudts@icloud.com

