
 

 
 
 

Verantwoordelijke Communicatie en Fondsenwerving 
 
To Walk Again (TWA) zet ten volle in op het mentale en fysieke welzijn van mensen met een 
lichamelijke beperking.  
Naast onze unieke positie als inclusieve aanbieder van sport-, beweging- en andere activiteiten zijn 
we voorloper in gangrevalidatie via staprobots en andere innovatieve, hoogtechnologische 
revalidatietherapieën. We stellen onze kennis en expertise in al deze materie bovendien ten dienste 
van alle maatschappelijke actoren die hiermee het verschil willen maken. 
TWA opereert vanuit het REVAlution Center in Herentals. In de nabije toekomst zal er ook gewerkt 
worden in en vanuit andere centra in België. 
 
To Walk Again staat op een kantelpunt in haar bestaan. De plannen voor een gevoelige uitbreiding en 
professionalisering van onze activiteiten, zowel in de breedte als in de diepte, liggen op tafel.  
Om onze ambities mee vorm te geven en mee te helpen verwezenlijken is To Walk Again op zoek 
naar een Verantwoordelijke Communicatie en Fondsenwerving met een warm gevoel voor de 
organisatie en haar objectieven. 
 
Functieomschrijving 
 

als verantwoordelijke fondsenwerving (50% van jouw tijdsbesteding): 
- denk je (pro-)actief en kritisch na over TWA als project dat voortdurend evolueert: hoe dit 

versterkt kan worden, welke doelstellingen er gehaald moeten worden op korte en 
middellange termijn,  wat er beter kan, wie (project)partners kunnen zijn, hoe de 
communicatie gevoerd moet worden, intern en extern, enz. 

- ben je verantwoordelijk voor donateur- en sponsorwerving en -behoud, zowel wat 
structurele partnerships als specifieke samenwerking in het kader van evenementen of acties 
betreft. In deze rol vervul je een spilfunctie binnen de organisatie. 

- benader je nieuwe en bestaande sponsoren en donateurs, ben je een netwerker en zie je 
kansen. 

- volg je aangekondigde acties van derden t.v.v. TWA van nabij op. 
- zorg je voor het up-to-date houden van de cijfers en relevante teksten over de werking van 

TWA, evenals het uitwerken en actueel houden van de verschillende communicatiebrochures 
naargelang de doelgroep. 

- ontwikkel je samenwerkingen met partners en teken je in op overheidsopdrachten als die de 
werking en het draagvlak van de organisatie (ook ten aanzien van mogelijke 
partners/sponsors) kunnen versterken. 

- stel je contracten op en stuur je aan op de financiële afhandeling van deze contracten. 
- organiseer je (mee) en verzorg je de opvolging van media-, partner- en fundraisingevents, 

waar je onder meer instaat voor de inhoudelijke toegevoegde waarde, en dit zowel voor 
eigen TWA-events als voor externe acties/events. 



- denk je met sponsoren mee over de invulling van hun doelstellingen, en waak je erover dat 
deze stroken met het dna van TWA als organisatie. 

- rapporteer je direct aan de algemeen directeur. 
 
als verantwoordelijke communicatie (50% van jouw tijdsbesteding): 

- ben je een enthousiast communicator die mensen warm krijgt voor het project TWA. 
- heb je een uitstekende pen en vind je het een uitdaging om het project in al haar 

gelaagdheid op een aantrekkelijke manier voor te stellen aan verschillende doelgroepen. 
- communiceer je zeer intensief met de verschillende stakeholders binnen TWA en zorg je 

ervoor dat iedereen op een lijn zit. Door jouw interne communicatie houd je iedereen op de 
hoogte van wat er reilt en zeilt, maar zorg je ook voor betrokkenheid van iedereen. 

- ontwikkel je een algemene communicatiestrategie voor de organisatie, zowel extern als 
intern. 

- houd je de website actueel met meer dan feitelijkheden alleen. Je betrekt de hele organisatie 
bij jouw storytellingsproject en maakt dit zichtbaar op de website, sociale media en 
afgeleiden. 

- schrijf en redigeer je persberichten en nieuwsbrieven. Je bouwt relaties op met journalisten 
en media en probeert ook hier structurele partnerships (mediadeals) op te bouwen.  

 
Profiel 

- je gelooft in ons project en wil je daar 100% voor inzetten. 

- je hebt een masterdiploma en minstens drie jaar ervaring in een vergelijkbare functie. 

- je bent bij voorkeur vlot drietalig (Nl, Fr, Eng). 

- je bent flexibel in je tijdsschema. Sporadisch avond- en weekendwerk horen bij de job. 

- uiteraard heb je uitstekende communicatievaardigheden: een uitstekende pen en 

formuleringskracht. 

- je hebt kennis en ervaring met communicatie-en marketing instrumenten. Je kan vlot 

overweg met het beheer van sociale media. 

- je hebt een aanstekelijke, enthousiaste persoonlijkheid. 

- je hebt een rijbewijs en kan je vlot verplaatsen. 

- Persoonsgebonden Competenties: 
Ondernemend, klantgericht, resultaatgericht, commercieel ingesteld, creatief, strategisch 
inzicht, empathisch, teamgericht, netwerker, coachend, gedreven, integer, zelfstarter, het 
verschil willen maken. 

 
Aanbod 
Je komt terecht in een dynamisch team van een 10-tal zeer gemotiveerde personen.  Onze concrete 
ambitie, in combinatie met het brede en complexe speelveld en een relatief vlakke organisatie, 
maakt werken bij To Walk Again heel gevarieerd, waarbij éénieder veel verantwoordelijkheid neemt 
en krijgt.  
We bieden je als lid van ons enthousiaste team een job van onbepaalde duur. De verloning (PC 
329.01 – barema L1) gebeurt op basis van ervaring en deskundigheid. 

 

 

Geïnteresseerd? Solliciteer dan tegen uiterlijk 31 januari 2021 bij Els Peeters via 

Els.peeters@towalkagain.be of via de website https://www.towalkagain.be/vacatures/ 

Voor meer info kan u terecht bij Alex Siccard op 0476/37.38.57 
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