
 
 

Vacature juridisch beleidsmedewerker 

Het Vlaams Huurdersplatform (VHP) ondersteunt de werking van de huurdersbonden en het netwerk 

van sociale huurders (VIVAS). Daarnaast verdedigt het Vlaams Huurdersplatform de belangen van alle 

huurders, met aandacht voor de meest kwetsbare huurders, vanuit het grondrecht op wonen. 

 

Opdracht 

Je bent het eerste aanspreekpunt voor de Vlaamse huurdersbonden voor juridische vragen over 

huuraangelegenheden (private en sociale huur). Je bent op de hoogte van de meest recente 

rechtsspraak en rechtsleer. Je zit overlegmomenten voor met de juristen van de Vlaamse 

huurdersbonden. Je geeft vorming en schrijft mee aan het ledenmagazine van de huurdersbonden. 

Je analyseert bestaande en nieuwe beleidsinitiatieven die te maken hebben met de positie van 

huurders in Vlaanderen. Je vertegenwoordigt het Vlaams Huurdersplatform op diverse fora en 

behartigt er de belangen van de huurders vanuit het recht op wonen. 

 

Vaardigheden 

- Je hebt een gedegen juridische vorming, liefst met ervaring in het huurrecht 

- Je hebt inlevingsvermogen in de leefwereld van huurders en mensen wiens recht op wonen 

geschonden wordt 

- Je kan helder communiceren (spreken en schrijven) naar verschillende doelgroepen 

- Je hebt een constructieve en kritische ingesteldheid 

- Je bent in staat om strategisch te denken en hebt inzicht in beleidsprocessen 

- Ondersteunen in argumentatieopbouw voor juridische procedures schrikt je niet af 

- Je kan zelfstandig werken in een ondersteunend team 

 

Aanbod 

Je werkt in Antwerpen met mogelijkheid tot thuiswerk. Je krijgt een voltijdse overeenkomst van 

onbepaalde duur. Je loon volgt initieel barema B1a van het Paritair Comité 319.01. Eventueel 

opgebouwde anciënniteit wordt in rekening gebracht. Je ontvangt maaltijdcheques en een 

pensioenverzekering. Je komt terecht in een geëngageerde organisatie waar je je samen met je 

collega’s inzet voor het recht op wonen. 

 

Interesse? 

Bezorg je motivatiebrief en CV aan joy.verstichele@vlaamshuurdersplatform.be tegen uiterlijk 15 

september 2022. Er volgt een gesprek met voorbereidende opdracht in de week van 26 september. 

Indiensttreding volgt daarna zo snel mogelijk. Bij vragen over de vacature kan je tevens contact nemen 

via joy.verstichele@vlaamshuurdersplatform.be of via 0468/31 76 65. 
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