
Vacature:
Freelance medewerker voor creatieve waterprojecten bij Waterland vzw

Waterland is op zoek naar een freelance medewerker die de coördinatie en

uitwerking van creatieve waterprojecten behartigt, in nauwe samenwerking met

de andere leden van het collectief. De freelancer zal meewerken in het

ambitieuze en prestigieuze project van de Vaartkom in Leuven in samenwerking

met Tractebel, Descombes, Pool is cool en Onkruid. Binnen dit project zal

Waterland in de komende periode 3 onderdelen opnemen:

- het ontwerp van interactieve en educatieve objecten op de kade die

communiceren over (real-time) waterkwaliteit

- het organiseren van inspirerende en sensibiliserende activiteiten rond het thema ‘water’

- het ontwerp van het onderwaterlandschap

Daarnaast zal de freelancer ook een belangrijke schakel zijn in het project ‘sprekende Lieve’.

(https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/de-sprekende-lieve-waterkwaliteit-meten-en-vergroenen)

In deze twee projecten staat het meten van waterkwaliteit centraal. Kennis van de verschillende aspecten van

waterkwaliteit en hoe deze te interpreteren is een belangrijke basis voor de functie. Hierbij kan verder gebouwd

worden op de kennis van andere leden van het collectief. Daarnaast wordt in beide projecten gezocht naar een

laagdrempelige en verbeeldende manier van communiceren met burgers.

Takenpakket

- Project Leuven Vaartkom

o Aanspreekpunt voor de projectgroep en coördinatie van de taken voor Waterland binnen het

project

o Organiseren van een burgergericht water-event in het najaar van 2022.

o Organiseren, faciliteren en inhoudelijk mee sturen van workshops rond de ‘communicerende

elementen’. De communicerende elementen vertalen signalen van meettoestellen die

waterkwaliteit monitoren naar inspirerende boodschappen. Waterland reserveert een budget

om experts uit te nodigen voor deze workshops. Vanuit de resultaten en conclusies van deze

workshops levert de freelancer gerichte input in een het project van Leuven Vaartkom.

o De concrete uitwerking van de technische bouwtekeningen van de verschillende

communicerende elementen valt buiten de opdracht, er wordt hiervoor wel input verwacht

van de freelancer.

o Organiseren, faciliteren en inhoudelijk mee sturen van workshops rond het

‘onderwaterlandschap’. Waterland reserveert een budget om experts uit te nodigen voor deze

workshops. Vanuit de resultaten en conclusies van deze workshops levert de freelancer

gerichte input in een het project van Leuven Vaartkom.

- Opvolgen van het project Vertellende Lieve – Wijkbudgetten in Gent

o Coördinatie van het project

o Bestendigen van bestaande en opzetten van nieuwe samenwerkingen binnen de wijk rond het

project (bv. met onderwijsinstellingen, wijkbewoners, …)

o Uitwerking (in concept en realiteit) van de drijvende module in samenwerking met lokale

organisaties binnen het voorziene (wijk)budget

o Uitwerken van de communicerende elementen die de signalen van meettoestellen die

waterkwaliteit monitoren naar de wijkbewoners overbrengen, ism lichtarchitecte Susanna

Antico.

- Rapportage en verslaggeving naar bestuur gebeurt aan de hand van frequente inhoudelijke

werksessies.

- De opdracht kan in samenspraak met de freelancer verder uitgebreid worden wanneer nieuwe

projecten worden aangetrokken

https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/de-sprekende-lieve-waterkwaliteit-meten-en-vergroenen


Profiel

● Je hebt (beroeps-)ervaring met het projectcoördinatie

● Je hebt kennis van waterkwaliteit. Affiniteit met waterkwaliteitsmonitoring is een pluspunt.

● Je hebt voeling met ruimtelijke projecten. Affiniteit met uitvoeringsprojecten van publieke ruimte is

een pluspunt.

● Je hebt affiniteit met sensibiliserende projecten en communicatie gericht op burgers

● Je bent creatief, pro-actief en hands-on

● Je hebt organisatorische vaardigheden, kunt zelfstandig werken, kan meedenken in

workshop-omgevingen en kan goed schriftelijk en mondeling rapporteren;

● Je bent flexibel en bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk;

Wij bieden

- een overeenkomst als freelance medewerker;

- onmiddellijke indiensttreding;

- Een jaar samenwerking met een geschatte tijdsbesteding van 15u/week met een interessante

verloning. Binnen dit jaar kunnen er periodes met meer en periodes met minder tijdsbesteding zijn.

- Bij het aantrekken van nieuwe projecten is er een grote kans op verlenging van de overeenkomst

- inhoudelijke en administratieve ondersteuning;

- regelmatige inhoudelijke workshops met experts en andere leden van het collectief

Wie is Waterland vzw

We zijn een doe- en denktank die zich inzet voor gezonde waterlopen. Voor vergroende natuurlijke waterlopen

die mens en natuur samenbrengen. De principes rond groen-blauwe netwerken staan hierin centraal. De

overgang tussen het water en het land is voor ons een dynamische omgeving.

Wij gaan voor een land waar het water vrij kan stromen en waar de bodem terug een spons kan zijn. Water is

plezier, water is genieten, water trekt aan. Wij brengen de funwaarde in het waterlandschap.

 We verlaten platgetreden paden, zeker als deze paden steeds op een muur botsen. Experiment staat centraal

om mensen te inspireren. We verbeelden een waterrijke toekomst!

Water is ook complex. We trachten de systemen die inspelen op het water bloot te leggen en eenvoudig te

communiceren. We werken geïntegreerd met water als een centrale drager. Waterprojecten uitvoeren om

tegelijk ook verdroging tegen te gaan, verkoeling in de stad te garanderen of ontspanning en recreatieplekken te

voorzien.

Ons portfolio vind je op www.waterlandvzw.be/publicaties

Praktisch

Kandidaten sturen een motivatiebrief en cv tegen 01/07/2022 gericht aan Hannes Cosyns naar

waterlandvzw@gmail.com. Geschikte kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek.

Meer info kan verkregen worden  via waterlandvzw@gmail.com of via telefoon bij Lieven Symons 0475 49 35 72

(jobomkadering) of Hannes Cosyns 0478 22 35 30 (jobinhoud).
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