
Steunpunt Adoptie vzw 

zoekt enkele onafhankelijke bestuurders 

Wie is Steunpunt Adoptie vzw?  

Steunpunt Adoptie is het Vlaams expertisecentrum voor adoptie.  

Adoptiebetrokkenen kunnen bij ons terecht voor informatie en nazorg tijdens alle fasen van het 

adoptieproces. De officiële opdracht van het Steunpunt betreft de informatie, voorbereiding en 

ondersteuning van kandidaat adoptieouders, de nazorg voor de verschillende betrokkenen, in het 

bijzonder de geadopteerden en de geboorteouders, het wetenschappelijk onderzoek, het 

sensibiliseren van hulpverleners en andere betrokken professionals, het informeren van 

geïnteresseerden in onderwijs, sociaal werk, overheidsdiensten e.d. 

        , chat voor en door geadopteerden, wordt gedragen door volwassen geadopteerden,  

gefaciliteerd en gemodereerd door Steunpunt Adoptie. Het project kadert in de nazorgopdracht van 

het Steunpunt. 

In alles wat we doen stellen we de levenslange verbondenheid van geboorteouders, geadopteerden 

en adoptieouders centraal. We volgen het adoptiedebat op de voet en werken samen met 

wetenschappelijke instellingen en professionals uit de adoptiesector om kennis uit te wisselen en 

adoptiesensitiviteit te vergroten. We helpen adoptiebetrokkenen om hun verhaal te delen en taboes 

te doorbreken.  

We willen verbinden: openheid, empathie en dialoog zijn hierbij onze fundamenten. 

Steunpunt Adoptie focust inhoudelijk op  

- voorbereiding van kandidaat-adoptieouders op alle aspecten van adoptie via infosessies en 

voorbereiding, 

- ondersteuning en nazorg tijdens of na het adoptieproces via individuele gesprekken, vormingen 

en trainingen in groep voor adoptieouders en geadopteerden.  

- het bieden van een aanspreekpunt voor geboorteouders,  

- ondersteuning van geadopteerden bij rootsvragen, 

- gastcolleges en vorming aan studenten en professionals 

- uitbouw van een adoptiesensitief netwerk 

Profielschets van de toekomstige bestuurders  

Wij zijn op zoek naar enkele gedreven en onafhankelijke bestuurders die binnen de raad van bestuur 
bijdragen aan de realisatie van de missie van Steunpunt Adoptie. 

De raad van bestuur tekent de strategische lijnen uit voor de organisatie die steeds in beweging is in 
een complexe maar uitdagende context.  

De aanwezigheid van relevante competenties staat centraal in de beoordeling van de kandidaturen. 

Deze hebben betrekking op aantoonbare betrokkenheid bij de samenleving en interesse in het thema 

adoptie, afstamming, opvoeding en verbondenheid met een voor Steunpunt Adoptie interessant 

netwerk. In de Raad van Bestuur zetelen zowel personen met een eigen betrokkenheid 

(adoptieouder, geadopteerde, geboorteouder) als personen met belangstelling voor de sector en 

specifieke of algemene bestuurlijke competenties. 

 



Meer specifiek voor deze ronde kijken wij uit naar kandidaten met  

- kennis en ervaring in media en marketing (algemeen)  

- een link met een hogeschool of universiteit 

- kennis van financieel beheer  

- knowhow inzake ethiek, deontologie en filosofische thema’s. 

 

We zoeken niet de witte raven die alle competenties in huis hebben en nodigen u uit om aan te 

geven welke inbreng u zelf kan doen als (kandidaat)bestuurder.  

Bestuurders van Steunpunt Adoptie zijn beschikbaar voor 4 à 5 raden van bestuur en 2 algemene 

vergaderingen per jaar (in totaal 4 à 5 bijeenkomsten), ’s avond tussen 18u00 en 21u00.  

De officiële benoeming vindt plaats op de Algemene Vergadering van 12 november 2019.  

Voor meer informatie:  

Dany Baert (voorzitter) – dany.baert1@telenet.be – tel 03/455 79 58 

Inge Demol (directeur) – inge.demol@steunpuntadoptie.be – gsm 0497/869770 

Wij verwelkomen uw gemotiveerde brief (+ curriculum vitae) ten laatste op 30 juni 2019 om 12 
uur, gericht aan Dany Baert, voorzitter Steunpunt Adoptie vzw, via dany.baert1@telenet.be 

Details 

• Deelname aan het bestuur gebeurt op basis van vrijwilligheid (uiteraard worden onkosten 
vergoed) 

• Online sinds 8 mei 2019 

• kandidatuurstelling voor 30 juni 2019 bij Dany Baert  
met referentie Steunpunt Adoptie zoekt bestuurder 

• Starten: september 2019 

Meer informatie via www.steunpuntadoptie.be en www.a-buddy.be  
 
Steunpunt Adoptie vzw 
Gordunakaai 85A 
9000 Gent 


