
 
 
 
KAVKA VZW zoekt  
COÖRDINATOR MIND THE GAP (20 uur) 
 
 
Vanaf september biedt Kavka Oudaan ruimte voor een inloophuis van Mind The Gap, een 
organisatie die werkt aan een plan om thuisloosheid bij jongvolwassenen te voorkomen en te 
beëindigen. 
 
Het inloophuis wordt een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jongeren tussen 17 en 25 jaar 
die veelal in de marge van de samenleving leven. We willen een warme en veilige plek bieden waar 
mensen – hoe anders ook – erkenning, kansen en steun krijgen, zichzelf kunnen zijn en zich 
kunnen verbinden met anderen, met de samenleving in haar geheel en haar voorzieningen. Het 
inloophuis in Kavka Oudaan wordt georganiseerd in een bestaande werking die veel activiteiten 
huisvest en jongeren participatief aanzet om deel te nemen aan tal van activiteiten. 
 
We zijn op zoek naar iemand die de coördinatie van het inloophuis in Kavka Oudaan op zich neemt. 
 
 
FUNCTIE 
 
• Je geeft vorm aan het inloophuis en ontwikkelt er (samen met je collega’s) een methodisch 

kader voor. 
 

• Je vertaalt de bestaande missie en visie naar concrete doelstellingen en acties voor de 
werking van het inloophuis. 
 

• Je leidt nieuwe medewerkers rond en volgt ze op. Je bent op dat vlak een coach in hart en 
nieren. 
 

• Je zoekt naar middelen om de werking duurzaam en kwalitatief te maken. Je weet hoe je 
een sterk subsidiedossier schrijft. 

 
• Je bent het gezicht van het inloophuis in Kavka Oudaan. Je bouwt een netwerk van 

interessante partners uit en onderhoudt dat. 
 

• Je bereidt de agenda voor van de intervisie- en de stuurgroep. Je maakt maandplanningen 
en plant overlegmomenten in. 

 
• Je beheert het geld en de kas en rapporteert daarover aan de zakelijk coördinator van 

Kavka. 
 

• Je werkt zelfstandig en rapporteert aan de inhoudelijke coördinator van Kavka. 
 
	
PROFIEL 
 
• Je hebt een aantal jaar relevante ervaring op de teller staan. 

 
• Je hebt voeling met en een hart voor de doelgroep van het inloophuis. 

 
• Organiseren en plannen is voor jou een tweede natuur. 

 
• Je bent communicatief sterk en flexibel. 

 



• Je legt makkelijk contact en bent vlot in de omgang – je bent met andere woorden een 
geboren netwerker. 

 
• Je bent vertrouwd met de hedendaagse uitdagingen van werken voor en met jongeren in 

een stedelijke context. 
 
• Je hebt vooral veel goesting om een mooi en nieuw project uit de grond te stampen. 
 
 
AANBOD 
 
• Een uitdagende en verantwoordelijke functie in een jonge organisatie. 

 
• Een halftijds contract (20 uur per week) tot eind december 2020, met reële kans op 

verlenging. 
 

• Verloning volgens PC 329.01 en sectorale voordelen. 
 
 
PROCEDURE 
 
• Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk zondag 9 augustus 2020 naar vacature@kavka.be. 

 
• Na selectie volgt een eerste gesprek op 18 of 20 augustus. 
 
 
Voor meer informatie kan je terecht bij Petra Samuels (petra@kavka.be) of bij Julie Degrieck 
(julie.degrieck@cawantwerpen.be). Let wel dat het omwille van vakanties even kan duren voor 
je reactie ontvangt. 


