VACATURE
Beleidsmedewerker ‘de Verenigde Verenigingen’ (voltijds)
'de Verenigde Verenigingen' is het netwerk en de spreekbuis van middenveldorganisaties in Vlaanderen.
Ze ontwikkelt haar werking voornamelijk vanuit en via deze kernorganisaties: 11.11.11, Vlaams ABVV,
ACLVB, ACV, beweging.net, Bond Beter Leefmilieu, Minderhedenforum, De Federatie (Sociaal-Cultureel
Werk en Amateurkunsten), Gezinsbond, Christelijke Mutualiteit (CM), Socialistische Mutualiteit (NVSM),
Vlaamse Jeugdraad, Netwerk Tegen Armoede en de Vlaamse Sportfederatie.
Het open netwerk is opgezet voor en door middenveldorganisaties, die de krachten willen bundelen, willen
leren van elkaar en uitwisseling en samenwerking belangrijk vinden. (www.deverenigdeverenigingen.be).
‘de Verenigde Verenigingen’ stimuleert uitwisseling tussen middenveldorganisaties en bundelt hun
krachten in functie van meer invloed en bredere erkenning voor de maatschappelijke taken van
middenveldorganisaties bij beleid en samenleving. ‘de Verenigde Verenigingen’ realiseert haar opdrachten
door – vraaggedreven en altijd in samenwerking met middenveldorganisaties – de best geschikte
initiatieven te nemen of activiteiten te organiseren.

‘de Verenigde Verenigingen’ zoekt een voltijdse beleidsmedewerker (m/v/x) voor snelle
indiensttreding. Contract tot eind 2022, mogelijks verlengbaar.
Wat we van jou verwachten
‘de Verenigde Verenigingen’ is een vraaggestuurd netwerk dat flexibel wil kunnen inspelen op nieuwe
kansen of risico’s vanuit beleid of samenleving met impact op het middenveld. Je voelt opportuniteiten aan
en gaat er actief mee aan de slag. Je werkt mee aan de initiatieven van ‘de Verenigde Verenigingen’ en durft
(eind)verantwoordelijkheid aan, steeds in samenspraak met het brede netwerk.
•

Je neemt zelf initiatief voor nieuwe thema’s of activiteiten. Je analyseert de context, zorgt voor een
inhoudelijke onderbouwing vanuit het netwerk en je werkt concreet en creatief aan (beleids)acties,
netwerkmomenten, communicatieacties e.d.;

•

Je voert (lopende) projecten en initiatieven uit. Deze zijn vaak geënt op tendensen in de samenleving
en op (nieuwe) beleidsinitiatieven vanuit het Vlaams, Federaal en Europees beleid met effecten op
verenigingen. In 2022 gaat dit bijvoorbeeld over burger- en middenveldparticipatie, over
administratieve vereenvoudiging voor verenigingen, over de rol en positie van een middenveld in
Vlaanderen anno 2022 e.d. ;

•

Je luistert goed, weegt standpunten af en hakt knopen door;

•

Je inspireert en motiveert medewerkers in (koepel)verengingen en werkt er co-creatief mee samen;

Wie we zoeken
•

Een gedreven denker en – vooral – doener
o

Je weet wat werken in een zeer klein team (2p.) betekent. Je kan goed zelfstandig werken, maar
je bent tegelijk fan van ‘één-tweetjes’.

o

Je neemt zelf initiatief, bent flexibel en leergierig ingesteld. Je werkt resultaatgericht.

•

•

Een geboren en breed geïnteresseerde netwerker
o

Je hebt minstens 2 jaar professionele ervaring met het werken in of opzetten van pluralistische
samenwerkingen, ad hoc coalities en open lerende netwerken.

o

Je werkt vlot samen met verenigingen uit verschillende sectoren.

o

Je neemt gemakkelijk contact en gaat vlot om met andere relevante actoren in de samenleving
(bv. wetenschappers; ondernemers; lokale besturen enz).

o

Je verwerkt vlot veel verschillende informatie en invalshoeken en kneedt dit resultaatgericht.

Een onvermoeibare middenvelder
o

Je bent vertrouwd met de werking van verenigingen en met de structuren van het brede
verenigingsleven in Vlaanderen.

o

Je bent doordesemd van de kracht en waarde van middenveldorganisaties. Je hebt notie van
de huidige uitdagingen ervan op verschillende vlakken.

Wat jij van ons kan verwachten
•
•
•
•
•
•

Een boeiende functie in een klein team (2p.), ingebed in een groot lerend netwerk en met
doorgroeimogelijkheden.
Ruimte en autonomie om je taken op een creatieve manier in te vullen.
Contract van bepaalde duur, tot eind december 2022. Verlenging is eventueel mogelijk. Indiensttreding
zo snel mogelijk.
Functiegerichte verloning volgens paritair comité 329b van de sociaal-culturele sector, rekening
houdend met de aanvaarde beroepservaring, aangevuld met maaltijdcheques.
Flexibele werkuren.
Een werkplek op wandelafstand van Brussel-Centraal. Woon-werkverplaatsing wordt 100% terug
betaald.

Interesse?
Voor meer informatie kan je bellen naar Bart Verhaeghe (0474/771126 of bart@defederatie.org). Kijk ook
eens op www.deverenigdeverenigingen.be
Stuur ASAP (graag vóór 13 mei 2022) jouw motivatie, inclusief CV, naar bart@defederatie.org. Als we je
kandidatuur weerhouden, nodigen we je uit voor een gesprek in de week van 16 mei.
‘de Verenigde Verenigingen’ voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend,
niet hun sekse, leeftijd, afkomst of handicap.

