Vacature Projectmedewerker
zingen in relatie tot mensen met dementie
Onze organisatie
Koor&Stem ondersteunt koren en zangers, brengt zingende mensen samen, promoot het koorleven en doet dat met
een open vizier en frisse blik op de toekomst. Onze activiteiten helpen zangers om beter te zingen en om dat met nog
meer plezier te doen. Voor koren zijn we het aanspreekpunt voor artistieke en praktische uitdagingen, voor dirigenten
hebben we een specifiek aanbod. In onze uiteenlopende projecten appelleren we aan de impact van het samen zingen in
alle geledingen van de maatschappij, in het bijzonder met kwetsbare groepen, zoals mensen met dementie. In ons
project De Stem van ons Geheugen werken we samen met onze partners Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, WZC
Den Olm / Imelda en VSPW Mol om het zingen in relatie tot mensen met dementie op allerlei manieren te stimuleren.
Samen met de partners en met de gewaardeerde steun van Cera en de Vlaamse overheid leggen we de komende tijd de
focus op zingen in relatie tot mensen met dementie in de thuissituatie.
De werking van Koor&Stem steunt op een fundamenteel respect voor de culturele diversiteit in onze gemeenschap en
op een gedreven engagement van vrijwilligers. Koor&Stem heeft momenteel een 1000-tal aangesloten koren, goed
voor meer dan 35.000 zangers en een uitgebreid netwerk van gepassioneerde en enthousiaste koren en dirigenten
verspreid over heel Vlaanderen. De koren met mensen met dementie en hun mantelzorgers vormen een speciale
doelgroep binnen de werking van Koor&Stem.
Functieomschrijving
Projectmedewerker zingen in relatie tot mensen met dementie
Tijdelijke deeltijdse functie tot 1 februari 2021. Volgt dynamiek van het project. Zie ook bij ‘aanbod’.
Verlenging is mogelijk.
Verantwoordelijkheden
Uitvoering en opvolging van de activiteiten van Koor&Stem op het gebied van het zingen met mensen met dementie
(educatie, participatie en communicatie), in het bijzonder het participatieproject Ik zal je altijd horen.
Verdere uitbouw van het lerend netwerk in zorg, cultuur en onderwijs ten behoeve van het zingen met mensen met
dementie in verschillende settings (met name in de thuissituatie, en in uitbreiding ook in woonzorgcentra, dagopvang)
en op verschillende niveaus (lokaal, Vlaams en internationaal).
Sensibilisering op het gebied van de werking op het gebied van het samen zingen in relatie tot mensen met dementie in
verschillende settings.
Taken
Algemene werking
- Realiseren van het werkplan, vaak in samenwerking met freelance medewerkers en vrijwilligers. Ervoor zorgen dat
de deadlines worden gehaald en dat de resultaten kwaliteitsvol en passend zijn voor de doelgroep. Hierbij wordt
steeds uitgegaan van het belang van en voor de persoon met dementie en diens mantelzorger.

Zorgen voor de verdere ontwikkeling van een lerend netwerk op het gebied van zingen met dementie op
verschillende niveaus, met name lokaal.
- Mede organiseren van het regelmatige overleg met de stuurgroep van het project, de betrokken experts en
adviseurs op dit gebied.
- Opstellen en opvolgen van (deel)planningen en (deel)budgetten.
- Meewerken aan het opstellen van subsidiedossiers en opzetten van sponsoracties voor het project.
Educatie
- Organiseren van educatieve activiteiten, in het bijzonder op het gebied van zingen in relatie tot mensen met
dementie in de thuissituatie.
- Ervoor zorgen dat deze vormingsactiviteiten kwaliteitsvol zijn en toonaangevend zijn op het vakgebied.
- Zorgen voor geschikt didactisch materiaal (o.a. liedmateriaal en een toolbox) dat in verschillende settings gebruikt
kan worden.
Communicatie en sensibilisering
- Verzorgen van de interne communicatie met partners, stakeholders en de (vrijwillige) medewerkers die werkzaam
zijn in het project.
- Verzorgen van de externe communicatie en sensibilisering over de thematiek en de projectactiviteiten (via o.a. de
website, nieuwsbrieven en sociale media).
Netwerking
- Verder uitbouwen van het netwerk op het gebied van zingen met mensen met dementie in de zorg, onderwijs en
koorwereld en hen warm maken voor dit concept.
Ontwikkeling en nascholing
- Zichzelf ontwikkelen, een brede algemene kennis bewaren en bijblijven met de ontwikkelingen op het vakgebied.
-

Opsommingen zijn niet limitatief en kunnen, indien nodig, in overleg en afhankelijk van de aangeworven profielen gewijzigd
worden.
Plaats in de organisatie
- Vormt een tandem met de andere projectmedewerker in het project. De projectmedewerkers vervangen elkaar in
geval van afwezigheid, in onderling overleg. De precieze opdracht en taken worden uitgetekend en neergeschreven
in overleg met de adjunct-directeur van Koor&Stem en de stuurgroep van het project.
- Werkt nauw samen met de artistieke medewerkers en de medewerkers communicatie van Koor&Stem.
- Rapporteert hiërarchisch aan de directeur van Koor&Stem en functioneel aan de adjunct-directeur van
Koor&Stem.
Profiel
- Je hebt minstens 3 jaar ervaring in projectmanagement.
- Je hebt een gedegen kennis van de thematiek dementie.
- Je hebt ervaring in de zorgsector en affiniteit met de wereld van cultuur en onderwijs.
- Je bent een enthousiaste netwerker pur sang.
- Je hebt organisatietalent en kunt mensen aansturen en motiveren.
- Je bent goed in communicatie en werkt vlot met de sociale media.
- Je hebt een rijbewijs.
Persoonsgebonden competenties
- Je communiceert op een warme, gerichte en gepaste manier met de verschillende doelgroepen in de verschillende
settings, o.a. partners, stuurgroep, vrijwilligers, coaches, pilootprojecten, mantelzorgers, zorgkundigen, …
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Je stelt onze doelgroep, namelijk mensen met dementie (en hun mantelzorgers) steeds centraal en je kunt je op een
empathische wijze inleven in deze doelgroep.
- Je hebt een open, verbindende en positieve ingesteldheid – zowel ten opzichte van interne als externe stakeholders
van het project.
- Je flexibiliteit en servicegerichtheid zorgen ervoor dat je snel kan schakelen, proactief initiatieven neemt en
zelfstandig de juiste prioriteiten stelt;
- Je werkt graag in een team en kunt ook goed zelfstandig werken.
- Je bent georganiseerd en werkt nauwkeurig;
- Je bent resultaatgericht;
- Je bent integer en betrouwbaar;
- Je bent creatief en durft met verbetervoorstellen te komen.
- Competenties op het gebied van cultuursensitieve zorg zijn een pré.
Diploma’s
- Je hebt een diploma hoger onderwijs (bachelor) of een gelijkwaardig diploma.
-

Aanbod
- Contract van bepaalde duur tot 1 februari 2021.
- Deeltijdse tewerkstelling: 50%. Volgt de ontwikkeling in het project.
- Je werkt in een gemotiveerd team in een dynamische omgeving
- Je krijgt de kans om mee te werken aan een uniek participatieproject met toonaangevende partners in zorg, cultuur
en onderwijs
- Je kunt beroep doen op de kennis en ervaring van professionele medewerkers en vrijwilligers
- Je treedt in dienst als werknemer van Koor&Stem vzw
- Je loon wordt bepaald volgens de barema’s van het PC 329.01. Er wordt voorzien in een dertiende maand en een
woon-werkvergoeding.
- Plaats van tewerkstelling: Antwerpen.
Gelijke kansen
Jouw talent is belangrijker dan gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en
bouw mee aan de diverse koorwereld van morgen.

Aanwervingsprocedure
o Mail je sollicitatiebrief en je cv uiterlijk 29 april 2019 naar projectmedewerker@koorenstem.be
o De jury maakt op basis hiervan een eerste selectie.
o De geselecteerden worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en een praktijkproef in de eerste helft van mei
2019.
o De aanwerving gebeurt zo gauw mogelijk.
Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij Lucille Lamaker, adjunct-directeur van Koor&Stem, op het
telefoonnummer: 03 237 96 43 of via bovenstaand mailadres.
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