
 

Verantwoordelijke voor de lancering en opvolging van 

projectoproepen voor burgers 

Be Planet is een stichting van openbaar nut (www.beplanet.be) die in juni 2015 werd opgericht 

om lokale en duurzame burgerinitiatieven te ondersteunen en begeleiden betreffende een 

brede waaier aan thema’s zoals mobiliteit, energie, voeding, consumptie, biodiversiteit, …  Be 

Planet onderscheidt zich door haar Belgisch karakter en haar overtuiging dat bedrijven een 

deel van de oplossing zijn in het  streven naar een duurzame samenleving.  Sterker nog, als 

groene katalysator bouwt Be Planet bruggen tussen burgers en bedrijven om zo tot een win-

win samenwerking te komen die een geweldige kans biedt om ervaring en kennis uit te 

wisselen. De Franse documentaire ‘Demain’ illustreert mooi wat Be Planet in België wil 

bereiken. 

In welke context is deze functie ontstaan? 

Sinds de oprichting in 2015 heeft de stichting een transparant en onafhankelijk bestuur 

uitgebouwd alsook een dynamisch team van 3 personen samengesteld.  Dit heeft ervoor 

gezorgd dat in 2015 de nodige financiering werd gevonden voor 18 projecten en dat in 2016 

niet minder dan 148 projecten werden ingediend naar aanleiding van een nationale 

projectoproep.  Op basis van enkele selectiecriteria heeft een jury 32 duurzame 

burgerinitiatieven geselecteerd die momenteel in de portefeuille van Be Planet zitten.  Deze 

worden gefinancierd met fondsen die ingezameld worden door partnerships met bedrijven 

en/of privé donaties. 

Om de opvolging van deze portefeuille te garanderen en de lancering van volgende 

projectoproepen te coördineren, zijn we op zoek naar de persoon die het geschikte profiel 

heeft om projectoproepen te organiseren en het contact met de initiatiefnemers van de 

projecten te onderhouden. 

Concreet komt dit neer op volgende twee aspecten : 

- Organisatie van een projectoproep – U stelt de thema's en de doelstellingen van 

elke oproep voor en schrijft deze op een duidelijke manier uit, u zorgt ervoor dat de 

oproep bij de juiste doelgroep terecht komt, u beantwoordt vragen van de kandidaten, 

u neemt deel aan het selectieproces en u communiceert vervolgens naar de 

kandidaten en laureaten. 

- Opvolging van de portefeuille – In nauwe samenwerking met de persoon die 

verantwoordelijk is voor de partnerships met bedrijven, bent u ook de schakel tussen 

de laureaten en mogelijke bedrijfspartners. Dankzij de ondersteuning die Be Planet 



 

aan de projecten biedt, kan de impact van het project vergroot worden.  Dit is uw 

drijfveer om die ondersteuning te evalueren en verbeteren indien nodig.  

Herkent u zich in deze vacature? 

In een kleine organisatie zoals Be Planet met een ‘start-up’ mentaliteit, zijn vaardigheden 

zoals autonoom kunnen werken en initiatief nemen essentieel.  Daarnaast is een flexibele 

ingesteldheid onontbeerlijk alsook het in staat zijn te luisteren naar en te netwerken met alle 

actoren die Be Planet wenst samen te brengen (burgers, bedrijven, overheid, 

maatschappelijk middenveld). 

Wij staan open voor uw suggesties om de selectieprocedure en de organisatie van een 

projectoproep te verbeteren om zo nog meer impact te genereren.  

Daarnaast is het belangrijk dat u voldoet aan volgende zaken :  

- Een universitair diploma (master in natuurwetenschappen, bedrijfsmanagement, …) 

of gelijkwaardig; 

- Minimum één jaar ervaring die gelijkaardig is aan deze functie;  

- Aanleg om efficiënt te werken zowel in de procedure die u opstelt als in uw manier 

van werken.  U bent vertrouwd met de lean methodiek; 

- Kennis van de standaard informatica toepassingen; 

- Communicatieve vaardigheden (gesproken en geschreven); 

- U bent tweetalig (NL/FR) en hebt een grondige kennis van het Engels.  

Wat mag u van ons verwachten? 

- U komt terecht in een jonge en dynamische organisatie die snel vooruitgang maakt 

en die dag in dag uit werkt aan de versnelling van de ecologische transitie; 

- Een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen; 

- Een werksfeer met veel zelfstandigheid waarbij uw inbreng en inzet primeren op het 

aantal gepresteerde uren, thuiswerk is eveneens bespreekbaar. 

Geïnteresseerd ? 

Stuur uw kandidatuur voor 6 maart naar Michael Ooms, gedelegeerd bestuurder: 

Michael.ooms@beplanet.be, Be Planet, Mundo-Be, Edinburgstraat 26, 1050 Elsene 

 


