
 
 
Het Groen en blauw huis wil zo snel mogelijk een sociale begeleid(st)er aanwerven voor een 
participatief tuinbouwproject in de filosofie van permacultuur: “PermaCHAM” (Champ-à-
mailles). 
 
Het project heeft tot doel om in éénzelfde moestuin verschillende groepen (jong en oud, 
met verschillende achtergronden) uit het Brussels Gewest samen te brengen om hen kennis 
en vaardigheden over duurzame voeding bij te brengen, vanuit een praktisch en lokaal 
perspectief (tuinbouw in permacultuur), maar ook theoretisch en mondiaal (de uitdagingen 
van duurzaam voedsel op wereldschaal). Door te vertrouwen op de instrumenten en 
filosofie van permacultuur om groepsdynamiek op te bouwen, wil het project deze jongeren 
burgerzin bijbrengen: respect voor anderen, leren om samen dingen te doen ondanks de 
verschillen, elkaars sterke punten begrijpen en promoten, lokale oplossingen voor mondiale 
veranderingen, een kritische analyse ontwikkelen van de uitdagingen van duurzaam voedsel 
op lokale en mondiale schaal. 
 
De begeleid(st)er moet de principes van permacultuur weten te vertalen naar het beheer 
van groepsdynamiek: observatie, welwillendheid, inclusiviteit, het valoriseren van de 
capaciteiten van éénieder en de co-dynamiek binnen een groep. 
 
Voor dit jaar willen we ons richten voornamelijk richten op een nieuw publiek, namelijk 
jongeren van 18-25 jaar die we willen betrekken bij duurzame ontwikkeling, door ze in actie 
te brengen via concrete projecten die we samen met hen hebben gemaakt op het gebied 
van stedelijke landbouw en biodiversiteit.  
 
In dit kader staan we ook in contact met verenigingen uit Brussel die met deze doelgroep 
werken en die kunnen helpen bij het mobiliseren van dit publiek. 
 
De CHAM bestaat sinds 2015 en heeft verschillende dynamieken meegemaakt (o.a. verkoop 
van groenten in korte keten, educatieve moestuin, opvang van kwetsbaar publiek). 
Tegenwoordig is een groep volwassen vrijwilligers sterk betrokken bij veel mooie 
initiatieven. Onze wens is om deze plek levendiger te maken als een open plek die inclusieve 
sociale en participatieve dynamieken combineert. De begeleid(st)er zal met deze 
doelgroepen werken. 
 
MISSIES EN TAKEN 
 
● een “jong” publiek (potentieel kwetsbaar) mobiliseren rond het thema Duurzame 
Ontwikkeling/Permacultuur, door samen te werken met de andere partnerverenigingen. 
● een projectmatig co-constructie proces initiëren en ondersteunen op basis van tools 
ontwikkeld in permacultuur (“the design web/webdesign”) 



● groepen vrijwilligers (jong en oud) verwelkomen, trainen en animeren door de sterke en 
zwakke punten van elk te herkennen en te waarderen en zo een collectief project creëren 
● in samenspraak met de vrijwilligers opportuniteiten identificeren voor nieuwe projecten 
binnen de ChAM 
● tuinbouwwerkzaamheden organiseren: opstellen van teeltplannen, aankoop van zaden, 
gereedschap, beheer van de productie van groenten, aromatische planten en bloemen, enz. 
● pas de 12 principes van permacultuur toe bij het beheer van de moestuin en de 
vrijwilligers 
● samenwerken met externe partners om gemeenschapsbeheer in sociale netwerken te 
ontwikkelen en rond het project naar de buitenwereld te communiceren 
● een referent zijn voor het behalen van de doelstellingen met betrekking tot het 
jeugdproject, waaronder het beheer van het toegewezen budget, het schrijven van een 
tussentijds en eindrapport van het project, de koppelingen met de subsidieverlenende 
instantie en de administratie met betrekking tot het project. 
● zorg voor verbinding en neem initiatieven zodat het project PermaCham en de andere 
projecten van het Groen & Blauw Huis elkaar versterken. 
 
 
 
GEWENST PROFIEL 
 
● Diploma of ervaring van minimaal 3 jaar als opvoeder, maatschappelijk werker, 
pedagoog/leraar of manager van collectieve en participatieve projecten 
● Opleiding in pedagogische tools en participatief management/co-creatie (eco-pedagogie, 
ErE, actieve pedagogiek, co-creatie, design thinking, collectieve intelligentie, enz.) & 
vermogen om animatie-/participatieprocessen te ontwikkelen 
● Ervaring met het werken en mobiliseren van een jong publiek rond maatschappelijke 
vraagstukken 
● Ervaring met kwetsbaar jong publiek in Brussel 
● Praktijkervaring tuinieren, of in ieder geval de bereidheid om hierin intensief te leren 
● Kennis van agro-ecologisch tuinieren en permacultuur, of in ieder geval de bereidheid om 
hierin te leren 
● Kennis van vraagstukken op het gebied van duurzame ontwikkeling en stadslandbouw 
● Mogelijkheid om kennis over te dragen, een groep te leiden 
● Vermogen om een gevarieerd publiek aan te spreken en te beheren, zowel qua leeftijd als 
qua profiel (OCMW’s, alfabetiseringscursussen, jonge voortijdige schoolverlaters, enz.) 
● Kennis van sociale netwerken voor jongeren 
● bereid om (samen) dossiers te schrijven en niet bang zijn om (een beetje) administratie te 
beheren 
● Teamgeest, autonoom zijn en in staat om veelbelovende initiatieven te nemen voor het 
Maison Verte et Bleue als geheel 
● taal FR, en in ieder geval passieve kennis van NL 
● Goede sociale insteek, aanpassingsvermogen, actief luisteren, multiculturele gevoeligheid 
● Troeven: netwerk in jeugdcentra/jeugdbewegingen, ErE-netwerk en duurzame 
voeding/Brusselse stadslandbouw, kennis van andere vreemde talen 
 
WAT WE AANBIEDEN 



● 1 vast contract (subsidie gegarandeerd tot eind november maar met een 
duurzaamheidsdoelstelling op lange termijn) 
● 30H/week 
● Salaris: volgens schalen 4.1 van CP 329.02; vergoeding woon/werk verkeer 
● Een vriendelijke, groene werkplaats, in de natuur aan de poorten van Brussel, in Neerpede 
met een interessante dynamiek in stadslandbouw 
● Leuke collega's ;) 
● Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen gerelateerd aan de functie 
● De mogelijkheid om samen met jongeren uit Brussel een project op te zetten met 
ecologische en sociale betekenis 
● Het groen en blauw huis heeft een open karakter zonder discriminatie met betrekking tot 
geslacht, culturele afkomst of nationaliteit of andere. Iedereen is welkom, het is de 
motivatie die het verschil zal maken. 
● Aanwerving zo snel mogelijk en idealiter vóór 1/4/22 
 
Herken je jezelf in dit profiel? Zie je het zitten ? 
Twijfel dan niet en lees verder... 
 
PROCEDURE 
● Als je vragen hebt, stuur dan een e-mail naar emploi.mvb@gmail.com met als titel 'VRAAG' 
met je vragen en vergeet niet je telefoonnummer te vermelden zodat we het persoonlijk 
kunnen bespreken (geen schriftelijke reactie). 
Besluit genoemen? Stuur ons uiterlijk tegen 7 maart 2022 je CV en motivatiebrief, uitsluitend 
per e-mail naar emploi.mvb@gmail.com 
● Geef uw documenten een naam met de volgende formule: VOORNAAM.NAAM.CV en 
VOORNAAM.NAAM.LETTER 
● Succesvolle aanvragers krijgen uiterlijk in de week van 14 maart 2022 bericht. 
● Interviews zullen plaatsvinden in Het groen en blauw huis, Ketelstraat 1A in 1070 
Anderlecht. Naar aanleiding van deze gesprekken wordt op dezelfde dag een bezoek aan de 
CHAM georganiseerd. Breng dus je wandelschoenen ;) 
  
Tot binnenkort? 
Het MVB-team  
 


