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Vorming- en bewegingsmedewerker recht op voedsel 
(m/v/x) 
Voltijds contract (100%) onbepaalde duur 
 
Solidagro ijvert voor het recht op voedsel wereldwijd door samen met lokale partnerorganisaties in 

België, Bolivia, Burkina Faso, Filipijnen, Mali en Senegal de transitie naar agro-ecologie te 

ondersteunen en versterken. We doen dit door het versterken van boerenorganisaties, 

gemeenschappen en overheden in de ontwikkeling en verspreiding van agro-ecologie via 

landbouwprogramma’s, educatie, sensibilisering en beleidsbeïnvloeding. Daarbij wordt de 

rechtenbenadering gehanteerd als leidraad voor haar strategie en interventies. 

 

Taakomschrijving 

Je werkt op de hoofdzetel van de organisatie, als medewerker binnen het team verantwoordelijk voor 

het programma in België. Je rapporteert aan de verantwoordelijke team België. 

 

Als vormings- en bewegingsmedewerk.st.er ben je verantwoordelijk voor het organiseren en geven 

van vormingen omtrent agro-ecologie, voedselsoevereiniteit en het recht op voedsel enerzijds en het 

ontwerpen en implementeren van projecten, campagnes, acties en activiteiten om het engagement 

van burgers te verhogen en aan te zetten tot collectieve actie anderzijds. Je ondersteunt ook 

bewegingen voor voedselsoevereiniteit, burgerbewegingen en boerenorganisaties. 

 

Deze functie houdt onder meer volgende taken in: 

- Het promoten en verspreiden van agro-ecologische modellen bij studenten en toekomstige 

boer.inn.en binnen  landbouwopleidingen, met de nadruk op de ecologische, socio-culturele, 

economische en politieke dimensie van agro-ecologie.   

- Bij debatavonden, vormingsmomenten, workshops voer je het woord en duid je de 

standpunten van Solidagro binnen het thema agro-ecologie (de korte keten, natuurlijke 

gewasbescherming, het sluiten van de kringloop zo dicht mogelijk bij de boerderij, …) en dit 

in afstemming met de beleidsmedewerker.  

- Het ondersteunen en verder ontwikkelen van de landbouwbrigades 

(www.landbouwbrigades.be) i.s.m. de partnerorganisaties: opvolgen van de meewerkdagen, 

coördinatoren aanspreken, het vorm geven aan een inhoudelijk weekend voor de 

coördinatoren, sensibiliserende activiteiten organiseren. 

- Het verder ontwikkelen en vorm geven van een bewegingsluik binnen de organisatie: 

netwerken met en ondersteuning bieden aan sociale bewegingen en collectieven: het 

gezamenlijk uitwerken van een campagne,  het ondersteunen van agro-ecologische 

alternatieven, etc.  

- Het samenbrengen en activeren van actoren (boer.inn.en, consumenten, bezorgde 

burgers,…) binnen een al dan niet bestaand platform of sociale beweging. 

http://www.landbouwbrigades.be/
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Profiel 

- Je hebt ervaring met het mobiliseren van burgers, het organiseren van acties en evenementen 

en het faciliteren van groepen. 

- Je hebt kennis van agro-ecologie, het recht op voedsel en voedselsoevereiniteit. 

- Je hebt een diploma in en/of ervaring met sociaal-cultureel werk, politieke, sociale 

wetenschappen of andere relevante domeinen. 

- Je bent een begenadigd spreker die een standpunt vlot en duidelijk weet te brengen, de 

aandacht van een groep kan vasthouden en debatten animeren. 

- Je bent in staat om te netwerken en samenwerkingen met organisaties en bewegingen uit te 

bouwen. 

 

Aanbod 

- Voltijdse functie met een contract van onbepaalde duur  

- Snelle indiensttreding mogelijk.   

- Je komt terecht in een enthousiast team en een flexibele en uitdagende werkomgeving met 

ruimte om creatieve ideeën te realiseren in een internationaal kader 

- Loon en arbeidsvoorwaarden B1c volgens PC 329.01.  

- Relevante anciënniteit kan worden meegenomen. 

- Woon-werkverkeer wordt vergoed 

- Maaltijdcheques 

 

Gelijke kansen en diversiteit.  

Wij maken werk van diversiteit en gelijke kansen. We selecteren op basis van attitude en vaardigheden. 

Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht je geaardheid, seksuele oriëntatie, leeftijd, 

religie, kleur of beperking. 

 

Geïnteresseerd in deze job? 

Stuur je motivatie en CV naar geraldine.mabbe@solidagro.be vóór 1 september 2021.  

mailto:geraldine.mabbe@solidagro.be

