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VACATURE 

 
Voor zijn werking en voor de verdere uitbouw van het Vicariaat Kempen, is het bisdom Antwer-
pen op zoek naar: 

 50% ‘stafmedewerker internationalisering, migratie & diversiteit  (m/v) 

 
Functieomschrijving 50 % ‘stafmedewerker internationalisering, migratie en diversiteit’ 

Onder de verantwoordelijkheid van de bisschoppelijk vicaris voor het vicariaat Kempen, staat deze staf-
medewerker in samenwerking met Attent, ORBIT en Globant in voor: 

 

Netwerking, sensibilisering, ondersteuning en ontwikkeling van initiatieven op het gebied van 
internationalisering, migratie en diversiteit: 

 Bestaande kerkverbonden initiatieven in kaart brengen, ondersteunen en versterken; (o.a.: initia-
tieven van ontmoeting tussen mensen met een verschillend levensbeschouwelijk en religieus toe-
behoren; initiatieven van opvang, ondersteuning en integratie van migranten, vluchtelingen en 
mensen zonder wettig verblijf) 

 Bijdragen aan de dialoog, uitbouw van relaties en samenwerkingsverbanden met en tussen katho-
lieken met een migratieachtergrond en de lokale kerkgemeenschap in de pastorale eenheden.  

 De rijkdom van de diverse culturele achtergronden van de katholieke gemeenschap in het bisdom 
Antwerpen en in het bijzonder in het Vicariaat Kempen meer zichtbaar maken. 

 Nieuwe initiatieven ontplooien om te komen tot wederzijdse ontmoeting, dialoog en verbonden-
heid tussen katholieken met en zonder migratieachtergrond en van daaruit komen tot meer duur-
zame samenwerkingsverbanden. Daarbij is zeker de verwachting om een aanbod aan 
internationale vieringen te ontwikkelen in vicariaat Kempen. 

 Vanuit Vicariaat Kempen verbinding maken met de werking van Attent, Orbit en Globant. 

 Vanuit Vicariaat Kempen deelnemen aan de werkgroep Migratie – Diversiteit - Gastvrijheid van 
Attent en instaan voor de begeleiding van nieuwe plaatselijke initiatieven “Gastvrijheid in diversi-
teit” in Vicariaat Kempen. 

 Namens Vicariaat Kempen deelnemen aan de werking van Amandus Internationaal. 

 

Vorming en begeleiding: 

 Aanbieden van lokale vorming- en begeleiding op het gebied van internationalisering, migratie & 
diversiteit (op vraag) of de vraag kwaliteitsvol doorverwijzen. 

Profiel 

 Diploma hoger onderwijs theologie/godsdienstwetenschappen/menswetenschappen/… 

 Inhoudelijke en theologische kennis of de bereidheid zich hierin bij te scholen 

 Ervaring in pastoraal, vormings- en begeleidingswerk is een pluspunt 

 Behoren tot de katholieke geloofsgemeenschap 

 Loyaal willen meewerken aan en vanuit de beleidsvisie van het bisdom Antwerpen 
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 Je kunt je akkoord verklaren met de missie, visie en doelstellingen van de werkgroep Migratie Di-
versiteit en Gastvrijheid van Attent. Zie:  
https://www.kerknet.be/attent/artikel/werkgroep-migratie-en-diversiteit-2019-2021 
https://www.kerknet.be/attent/artikel-informatie/waar-gaan-we-van-uit-als-we-het-begrip-gastvrijheid-

gebruiken 

 Je kunt je akkoord verklaren met de missie en doelstellingen van ORBITvzw (www.orbitvzw.be). 

 basiskennis en -inzicht van de interculturele diversiteit  

 basiskennis en -inzicht in strategieën kerk - en samenlevingsopbouw 

 
Kwaliteiten 

 Oprecht en kritisch willen werken vanuit de christelijke geloofsvisie 

 Geloofstaal kunnen hanteren naar pastores en vrijwilligers 

 Groepsprocessen kunnen begeleiden 

 Visie op Kerk en samenleving 

 Leidinggevende en coördinerende kwaliteiten  

 Dynamische en enthousiaste persoonlijkheid met zin voor organisatieontwikkeling en animatie 

 Communicatief en sociaal vaardig met het talent om met mensen duurzame relaties en samenwer-
kingsverbanden op te zetten 

 Kunnen omgaan met conflicten en weerstand 

 Zelfstandig en planmatig kunnen werken  

 Het durven nemen van initiatief 
 
Praktisch 
 

 Bereid zijn tot bijscholing 

 Bereid zijn tot avond- en weekendwerk 

 Rijbewijs B en beschikken over eigen vervoer 

 Werkplek: vicariaat Kempen, Kapellebaan 30, Zandhoven en lokaal 
 

Aanbod 

 Halftijdse aanstelling, maar een combinatie met de andere vacature voor een ‘halftijdse adjunct 
van de bisschoppelijk vicaris voor dekenaat Noorderkempen’ is mogelijk. 

 Een gepaste verloning 

 Een gedreven, enthousiast en gevarieerd team 

 Ruimte voor creatieve zelfontwikkeling 

 Ondersteuning door de expertisen van Attent, ORBIT en Globant 
 
Wij maken werk van een diversiteitsbeleid (culturele achtergrond, gender, leeftijd, …) 

 

Procedure 

 Sollicitatiebrief met motivatie en uitgebreid CV voor 21 mei 2021 richten aan Wim Selderslaghs,     
bisschoppelijk vicaris voor vicariaat Kempen. Per post naar Vicariaat Kempen, Kapellebaan 30, 
2240 Zandhoven of per e-mail naar  wim.selderslaghs@bisdomantwerpen.be 

 Selectie op basis van motivatiebrief en CV 

 Nadien volgt een schriftelijke opdracht te verrichten tussen 24 mei en 28 mei 2021 12 uur 

https://www.kerknet.be/attent/artikel/werkgroep-migratie-en-diversiteit-2019-2021
https://www.kerknet.be/attent/artikel-informatie/waar-gaan-we-van-uit-als-we-het-begrip-gastvrijheid-gebruiken
https://www.kerknet.be/attent/artikel-informatie/waar-gaan-we-van-uit-als-we-het-begrip-gastvrijheid-gebruiken
http://www.orbitvzw.be/
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 Sollicitatiegesprek op 7 juni 2021 vanaf 19.30 uur 

 Indiensttreding vanaf 1 september 2021 of in onderling overleg 

 

Voor meer inlichtingen of bij vragen kan u terecht bij Anke Mertens, adjunct van de bisschoppe-
lijk vicaris voor vicariaat Kempen via anke.mertens@bisdomantwerpen.be of 0496 504 688. 

mailto:anke.mertens@bisdomantwerpen.be

