
 
 

Bral zoekt medewerker wijkontwikkeling & 
burgeremancipatie 

 

BRAL is een stadsbeweging die ijvert voor een duurzaam Brussel. Bral streeft naar een 
sociale en ecologische stadsontwikkeling, met een grondige bewonersparticipatie. We 
geven beleidsadvies, zijn aanwezig op het terrein en werken samen met 
bewonersgroepen en andere organisaties.  

Functieomschrijving 

Je maakt deel uit van een klein, sympathiek en gedreven team. In samenwerking met 
de andere collega’s, leden en bestuurders draag en ontwikkel je de visie van Bral op 
wijkontwikkeling.  

Samen met een collega van Bral, onderzoekers van ULB en USL-B en een werknemer 
van partner-organisatie Habitat & Rénovation ben je verantwoordelijk voor een actie-
onderzoek in de Matongewijk. In samenwerking met de buurtbewoners, de jongeren en 
de Afrikaanse gemeenschap versterk je de lokale gemeenschap en zoek je naar 
nieuwe verbanden tussen bewonersgroepen en instituties. Je gebruikt daarbij de 
technieken van ‘asset-based community development’1 en ‘groepsanalyse2’. 

Taken:   

 Je vraagt de mensen uit de lokale gemeenschap naar hun vaardigheden en 
dromen, in samenwerking met een ploeg van sleutelfiguren in de wijk. 

 Je organiseert bewonersvergaderingen en bezoeken aan inspirerende 
bewonersacties. Zo stimuleer je het ontstaan van collectieve initiatieven. 

 Je begeleidt de initiatieven in hun werking en hun externe contacten. 
 Samen met de partners en de betrokken buurtbewoners organiseer je een 

groepsanalyse om succesfactoren en obstakels van bewonersinitiatieven te 
identificeren en je nodigt ook externe overheden of instellingen uit om hierover 
mee na te denken. 

 Samen met onze partners (organisaties en burgers) bouw je mee aan de opbouw 
van kennis over de gebruikte methodes. 

 … en werk je mee aan de externe communicatie over het project en aan de 
verslagen naar de subsidiërende overheid. 

 Vanuit je ervaring en expertise met wijkontwikkeling, emancipatie en 
burgerparticipatie, bouw je mee aan de visie en missie van BRAL op de 
Brusselse stadsontwikkeling.  

                                                             
1 Zie http://abcdinstitute.org/.  
2 Zie http://sociologies.revues.org/2968  



 
 

Vereiste kwaliteiten  

 Je bent vertrouwd met de Brusselse context en uitdagingen, begrijpt hoe de 
stad zich ontwikkelt en bij voorkeur woon je hier ook. Voeling met Matonge en 
de Brusselse Afrikaanse gemeenschap is een pluspunt. 

 Je hebt – hetzij via opleiding, hetzij via engagement of praktijkervaring - 
voeling met de uitdagingen van opbouwwerk, emancipatie en 
wijkontwikkeling.  

 Je bent contactvaardig, respecteert mensen en hun opvattingen en kan werken 
met groepen.  Ervaring met jongerenwerking is een extra troef. 

 Je hebt ervaring met het organiseren van acties en evenementen.  Ervaring met 
projectbeheer is een pluspunt. 

 Je bent je bewust van de noden op vlak van leefmilieu en duurzame 
ontwikkeling. 

 Je neemt initiatief, kan zowel zelfstandig als in een team functioneren. 
 Je voert vlot gesprekken in het Frans en in het Nederlands en je hebt een goede 

pen in één van beide talen. Knowledge of English or other languages is an asset. 
 Je gaat creatief om met diverse communicatiekanalen (tekst, beeld, video, 

social media…). 

Wij bieden 

 een uitdagende en gevarieerde job  
 ruimte om je eigen netwerk uit te breiden 
 ruimte voor initiatief en creativiteit 
 respect voor een goede balans werk/privé 
 flexibele werkuren met regelmatige avond- en weekendafspraken 
 een contract van 3 jaar, voltijds of deeltijds minstens 80% VTE 
 verloning volgens barema’s socio-culturele sector (B1c van het PC329.01); 

relevante anciënniteit wordt in rekening gebracht 
 terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding 

Spreekt deze job je aan? 

Stuur dan je CV en motivatiebrief tegen ten laatste 16 februari 2017, om 24:00. 

 Ofwel per mail naar: piet@bral.brussels 
 Ofwel per post naar: Piet Van Meerbeek, BRAL, Zaterdagplein 13, 1000 BRUSSEL 

Heb je nog vragen? 

Contacteer Piet Van Meerbeek op piet@bral.brussels of 02 217 56 33. 


