
Vacature:  
Deeltijdse medewerker (50%) voor uitvoering van de haalbaarheidsstudie ‘groene 
vingers en letters voor en door anderstaligen’  
 
Velt is een ongebonden, pluralistische vereniging van personen die zich actief inzetten voor een ecologische 
leefomgeving. Om dat doel te bereiken komt Velt op voor biodiversiteit en een duurzaam consumptiegedrag 
van individuen, bedrijven en overheden. Leden van Velt dragen daaraan bij door in hun eigen omgeving 
betekenis te geven aan ecologisch leven en tuinieren, en door samen te werken in publieke activiteiten. 
Velt biedt concrete activiteiten aan die het publiek en de eigen leden begeleiden in hun streven naar een 
ecologische levensstijl. 
 
We willen bij Velt onderzoeken of het haalbaar is onze expertise te vertalen naar een nieuw en innovatief 
platform dat kansen biedt aan anderstaligen met een migratieachtergrond om ecologisch bewust te worden 
en hun tuintalenten te delen in een Nederlandstalige context. In dergelijk platform kunnen Velt (en andere) 
vrijwilligers leren intercultureel te handelen en laagdrempelig te communiceren.  
 
Wat is er nodig op methodisch, organisatorisch en economisch vlak om deze dienstverlening te realiseren in 
onder andere samentuinen en samenkeukens? Hoe komen we tot een blauwdruk en een verdienmodel om 
het nieuwe aanbod te verduurzamen? 
 
 
Jouw functie 
 
- Je voert de haalbaarheidsstudie uit, in samenwerking met collega’s van de dienst Kennis en de dienst 

Communicatie-Beweging van Velt. 
Dit werk omvat: 

• analyse van de vraag, gerelateerd aan de noden van anderstaligen én van de instanties die hen 
begeleiden. 

• inschatting van de haalbaarheid van tuinen en keukens als plek voor interactie om intercultureel 
te leren en te oefenen. 

• Nagaan welke taalleermethodieken geschikt zijn, of aanpassingen nodig zijn. 
• Nagaan of bijscholing van huidige Velt-lesgevers en vrijwilligers nodig is, en hoe dat best kan. 
• kosten-baten analyse om vraag (vanuit de integratiesector) en aanbod (vanuit Velt) te matchen 

op een efficiënte wijze. 
• Na de analyse, de nodige voorstellen formuleren om de dienstsverlening en samenwerkingen op 

een vlotte manier te organiseren.  
• Het afleveren van een voortgangsrapport na 6 maanden, met reeds een blauwdruk en indicaties 

van de haalbaarheid. 
• In een tweede fase, het testen en eventueel bijsturen van de blauwdruk via actie-onderzoek in 

de praktijk van enkele samentuinen en/of –keukens. 
• De verwachte impact inschatten. We willen antwoord op vragen als ‘Neemt voedselgeletterdheid 

toe? Gaat het vooruit qua Nederlands (durven) spreken, qua zelfvertrouwen op de jobmarkt?  
 
- Je bent een actieve medewerker in een gedreven team: 

• Je rapporteert aan de bevoegde medewerker en je draait mee in de Velt-werking rond 
samentuinen en samenkoken 

• Je bent actief in het dagelijks werk van het hele Velt-team 

 
Jouw Profiel 
 
Kennis 

• Je hebt met succes een hogere opleiding gevolgd, minimaal op bachelor-niveau, in een richting die 
aansluit bij de vereiste vaardigheden.  

• Of: je hebt kennis door overtuigende elders verworven competenties.  
• Je bent vertrouwd met Vlaamse actoren omtrent integratie en inburgering van anderstaligen met een 

migratieachtergrond 
• Je hebt inzicht in mechanismen van integratie en inburgering en, bij voorkeur, enige praktische 

ervaring in interculturaliteit en/of het samenwerken met anderstaligen met een migratieachtergrond 
• Je bent vertrouwd met een projectmatige aanpak 



• Je hebt affiniteit met ecologisch tuinieren en ecologisch koken 
 
Methodische vaardigheden 

• Je hebt een analytische geest 
• Je kan vlot de juiste synthese maken en je rapporteert op een ordelijke en overzichtelijke manier 
• Je kan participatieve methodieken en vergadertechnieken toepassen 
 

Relationele en communicatieve vaardigheden 
• Je kan goed luisteren, bent sterk in dialoog en vlot in netwerken  
• Je kan doelgericht en goed omgaan met mensen met verschillende achtergronden 
• Je kan werken in teamverband, op een constructieve manier in functie van het groepsbelang 
• Je komt geloofwaardig over in gesprekken met de instanties met wie we later effectief gaan 

samenwerken 
 

Organisatorische vaardigheden 
• Je kan je projecttaak zelfstandig uitvoeren  
• Je kan flexibel en snel inspelen op kansen en in moeilijke omstandigheden 
• Je vertoont efficiënt gedrag, ook in complexe situaties en onder tijdsdruk 
• Je vindt en hanteert informatie op een snelle en doeltreffende manier 
• Je kan vlot omgaan met courante software 

 
Attitudes 

• Je bent bereid tot avond- en weekendwerk 
• Je bent bereid om vaak op pad te gaan 
• Je neemt gemakkelijk initiatief en je hebt een dynamische en innovatieve ingesteldheid 
• Je werkt diplomatisch, empathisch en probleemoplossend 
• Je bent besluitvaardigheid en hebt het nodige doorzettingsvermogen 
• Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover verschillende doelgroepen 
• Je zoekt zelf communicatie en dialoog op met collega's en doelgroepen 
• Je bent gedreven voor Velt vzw 

 
 
Ons aanbod 
 
- een uitdagende, gevarieerde functie binnen een enthousiast team. 
- een deeltijds contract (50%) van 12 maanden, bij voorkeur vanaf 1 maart 2017. 
- een loon binnen de socio-culturele sector PC 329, volgens barema B1c, met een anciënniteit bij 

aanwerving op basis van relevante ervaring. 
- flexibele werkuren binnen een aangenaam werkklimaat. 
 
Je standplaats ligt in de Uitbreidingstraat te 2600 Berchem, vlakbij het station Antwerpen-Berchem. 
 
 
Interesse?  
 

• stuur je brief en cv voor 15 februari naar hanna@velt.be 
• gesprekken zullen plaatsvinden tussen 20 en 24 februari. 

 
Voor meer inhoudelijke info over deze vacature kan je telefonisch contact opnemen met Geert Gommers, tel. 
03-287 80 95 op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag. 

 
 


