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VACATURE 

 
Voor zijn werking en voor de verdere uitbouw van de dekenaten is het bisdom Antwerpen op 
zoek naar: 

• 50% ‘adjunct van de bisschoppelijk vicaris voor een dekenaat’ (m/v) uit te breiden tot 100 
% met ander begeleidingswerk voor Vicariaat Kempen 

Functieomschrijving 50 % ‘adjunct van de bisschoppelijk vicaris bevoegd voor een dekenaat’ 

Vanuit het vicariaatsteam, onder de verantwoordelijkheid van de bisschoppelijk vicaris voor het vicariaat 
Kempen, staat de adjunct van de vicaris samen met de reeds in dekenaat werkzame collega in voor: 

• Beleidsverantwoordelijkheid en coördinatie: 
o Opvolgen van het vicariaatsteam en de uitgebreide bisschopsraad 
o Regelmatig overleg op vicariaatsniveau met betrekking tot de werking van het dekenaat  
o Leiding geven aan maandelijkse vergaderingen van de verantwoordelijken voor gemeen-

schapsopbouw in de pastorale eenheden / het dekenaal team in het dekenaat (modereren 
en organiseren) 

o Implementeren van het diocesaan beleid en signaleren van zaken uit de praktijk die om 
beleid vragen 

o Schakel zijn tussen het diocesaan beleid en de pastorale eenheden van het dekenaat 
o Opvolgen van bestaande teams van pastorale eenheden in het dekenaat (maandelijks) 
o Jaarlijks minstens één activiteit voor een breed publiek in elke pastorale eenheid van het 

dekenaat bezoeken 
o Opvolgen van het financieel beheer in dekenale vzw’s/vicariale stichting in overleg met 

de dienst financiën en patrimonium van het bisdom Antwerpen 
o Mee coördineren van vicariale en dekenale vorming in samenwerking met het vicariaat en 

de betrokken diocesane diensten 
o Mee coördineren van grote activiteiten in het dekenaat in samenwerking met het vicariaat 

en de betrokken diocesane diensten 
o Toezicht houden op parochieregisters 
o Mee signaleren van lokale problemen/geluiden bij vicaris 

• Bijdragen aan de zorg voor het goed functioneren en het welzijn van de pastores en be-
noemde teamleden van de pastorale eenheden werkzaam in het dekenaat in samenwer-
king met de vicaris en de medewerkers van vicariaat Kempen 

Zorg voor pastores 

o Opvolgen van pastores (o.a. taakafstemming, belastbaarheids- en werkhervattingesprek-

ken, functioneringsgesprekken, pensioengesprekken) 

o Signaleren van pastores in crisis bij deken/vicaris waarna passende doorverwijzing naar 

geestelijke begeleiders of zorgteam of andere 

Zorg voor teamleden 

o Bijdrage aan jaarlijkse evaluatie van de taken en het proces van het team van de pastorale 

eenheid 

o Opvolgen van functioneringsgesprekken met teamleden 

 

• Lokale vormings- en begeleidingsvragen signaleren bij het vicariaat Kempen 

• Op aanwijzen van de bisschop samenvoegingsgesprekken van parochies aansturen  

• Op aanwijzen van de bisschop processen van het onttrekken van patrimonium aan de 

eredienst begeleiden 
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Profiel 

• Diploma hoger onderwijs theologie/godsdienstwetenschappen/ … 

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

• Ervaring in pastoraal, vormings- en begeleidingswerk is een pluspunt 

• Vertrouwdheid met bestuurlijke organisatie, vzw’s en stichtingen is een pluspunt 

• Behoren tot de katholieke geloofsgemeenschap 

• Loyaal willen meewerken aan en vanuit de beleidsvisie van het bisdom Antwerpen 
 
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 

• Communicatief en sociaal vaardig 

• 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 uitbreiding tot een voltijdse betrekking met andere begeleidings-
opdrachten voor vicariaat Kempen is mogelijk. 

• Een gepaste verloning 

• Een gedreven, enthousiast en gevarieerd team 

• Ruimte voor creatieve zelfontwikkeling 
 

Procedure 

• Sollicitatiebrief met motivatie en uitgebreid CV richten aan Wim Selderslaghs, bisschoppelijk vica-
ris 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. 

• Sollicitatiegesprek in onderling overleg. 

• Indiensttreding 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. 
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