
 
 

Stichting De Landgenoten werft aan! 
 
Bewegingsmedewerker (M/V/X) – deeltijds  
 
Stichting De Landgenoten werkt nauw samen met De Landgenoten cvso om 
landbouwgrond ter beschikking te stellen van biologische, lokaal georiënteerde boeren. 
De Stichting zet burgers in beweging om de gezamenlijke missie te realiseren. 
 
Functie? 
Stichting De Landgenoten is sinds 2021 erkend als socio-culturele beweging. Je voert het 
vijfjarenplan uit dat tot deze goedkeuring heeft geleid, rekening houdend met de 
opgebouwde kennis en ervaring van de afgelopen twee jaar. 
Je bouwt verder aan de beweging die is opgestart.  
Via het organiseren van activiteiten en het aansturen van vrijwilligers ben je tevens de 
drijvende kracht achter crowdfundings voor grondaankoop. 
Naast werk op het kantoor in Antwerpen tijdens kantooruren, ben je bereid om wanneer 
nodig ’s avonds te werken. Uitzonderlijk kan weekendwerk voorkomen.  
 
Welk profiel zoeken we? 
Je hebt minstens een bachelor diploma.  
Je hebt een sterke voeling met landbouw dankzij ervaring op de boerderij of door 
contacten met landbouwers. 
Je hebt minstens 2 jaar ervaring met bewegingswerk met burgers. Je hebt kennis van 
diverse en geschikte methodieken. Kennis van het socio-cultureel landschap en 
bijhorend decreet versterkt je kandidatuur.  
Je hebt kennis van en ervaring met crowdfunding. 
Je hebt de nodige kwaliteiten om de capaciteiten van mensen in een groep te benutten. 
Je hebt een zekere maturiteit. Je kan een groep sturen en toch ruimte geven. 
Tegelijk heb je voldoende creatief vermogen om een bewegingstraject op te starten en 
zelfstandig vorm te geven. 
Je bent flexibel. Je bent in staat om kansen en oplossingen te zien. 
Je kan je helemaal vinden in de visie en missie van De Landgenoten. 
Je bent taalvaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent computervaardig. 
 
 
 
Wat bieden we? 
We bieden een tewerkstelling van 60%, met indiensttreding eind maart 2023.  
We verlonen volgens barema B1c van de socio-culturele sector (PC 329.01).  
Ons kantoor is gevestigd in Antwerpen, op het PAKT, in een boeiende werkomgeving.  
 
Interesse? 
Reageer met je CV en motivatiebrief aan petra@delandgenoten.be tegen 25 januari 
2023. 
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