
 

 Ondersteuner diversiteit  

vzw Huis van Dialoog | Villa Mescolanza Turnhout 
 

BLENDERS vzw zoekt een gedreven ondersteuner (m/v/x – regime te bespreken, voltijds mogelijk – 
bepaalde duur 3 jaar) voor de werking van Villa Mescolanza in Turnhout. 
 

Zoek je een maatschappelijk geëngageerde job? Leg je vlot contacten met mensen met een heel diverse 
achtergrond? Ben je gedreven om vrijwilligers te ondersteunen? Ben je goed in samenwerken? 

Wij zoeken een gedreven ondersteuner voor de werking van Villa Mescolanza, het huis van dialoog in Turnhout. Je 
zal instaan voor het ondersteunen van de lidverenigingen waarvan de meeste leden een migratieachtergrond 
hebben. Hij/zij doet dit door in samenwerking met partners zoals AIF vzw individuele lidorganisaties te ondersteunen 
alsook door de bewonersvergaderingen te organiseren met de verschillende leden.  

Je speelt in op opportuniteiten om de werking van Villa Mescolanza te versterken en om het positief samenleven in 
diversiteit in Turnhout te bevorderen. Je zal samen met vrijwilligers op zoek gaan naar verbinding met andere 
Turnhoutse verenigingen, organisaties, diensten. Je zoekt naar manieren waarop Turnhoutse mensen met een 
migratieachtergrond gemakkelijker aansluiting vinden bij het lokale cultuur- en sportaanbod.  

Je ondersteunt de lidverenigingen en hun leden om deel te nemen aan participatie-initiatieven rond stedelijk beleid. 
Je werkt vanuit de kantoren van BLENDERS vzw, op Campus Blairon 714 in Turnhout en maakt deel uit van hun 
netwerk. Tevens maak je deel uit van de stuurgroep rond het Huis van dialoog, met leden van de stad, Dienst voor 
gelijke kansen en BLENDERS. 

 

Wat verwachten we van jou? 

• Je bent maatschappelijk geëngageerd, loyaal en integer; je kan handelen in het belang van het project, de 
betrokken organisaties en van mensen met een migratie-achtergrond. 

• Je kan probleemoplossend denken, je bent flexibel en kan zelfstandig doelgericht werken. 
• Je kan goed luisteren, helder communiceren naar diverse doelgroepen (zowel mondeling als schriftelijk), en 

je hebt een gezonde dosis overtuigingskracht. 
• Je werkt graag samen, je legt gemakkelijk nieuwe contacten en je kan je verplaatsen in de ander. 
• Je hebt ervaring met of affiniteit voor het werken met vrijwilligers. 
• Je hebt interesse in beleid omtrent diversiteit en integratie. 

Wat mag je van ons verwachten? 

• Een aangename werkomgeving met fijne collega’s in een dynamisch team. 
• Een boeiende uitdaging met een grote maatschappelijke relevantie. 
• De nodige autonomie om je werk en je werkdag in te delen zoals het jou best past. 
• Een competitieve verloning met een aantal extra-legale voordelen 

 

Solliciteren kan op info@blenders.be. We verwachten de motivatiebrieven ten laatste op 31 januari 2019. 
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