
Reset.Vlaanderen vzw zoekt:

Beleidsmedewerker eerlijke
transitie (m/v/x)
Ben jij onze nieuwe beleidsmedewerker?

Je draait mee in het kleine en enthousiaste team van Reset.Vlaanderen vzw, samen met zes
collega’s. Als beleidsmedewerker eerlijke transitie werk je transversaal over verschillende thema’s
heen. Kernthema’s voor de komende jaren zijn energie, circulaire economie (focus op industrie),
participatie en financiering.
Je bewaakt het overzicht over de Belgische en Vlaamse klimaatdoelstellingen in het kader van het
klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal. Je vertaalt de mogelijkheden en gevaren
richting doelgroepen die vandaag niet of weinig betrokken worden in de transitie zoals werknemers en
mensen in armoede. Je hebt een netwerkgerichte aanpak en bent een actieve communicator.

Reset.Vlaanderen vzw zoekt een gedreven medewerker om het beleidswerk rond deze uitdagingen uit
te voeren en de thema’s binnen het bredere publieke debat op de agenda te zetten.

Jouw takenpakket

… Je bent verantwoordelijk voor kennisopbouw rond eerlijke transitie

● Je werkt binnen het kader van een nieuw meerjarenplan
● Je voorziet in structurele opvolging van minstens 5 beleidsdossiers per jaar (cf. thema's

meerjarenplan)
● Je bent verantwoordelijke voor het aansturen of uitvoeren van minstens één diepgaande

onderzoeksopdracht per jaar gekoppeld aan één van de kernthema’s
● Je bouwt verder aan een toegankelijke kennisbibliotheek
● Je zet in op  actieve communicatie rond kernthema's in de vorm van o.a. artikelen en

blogposts

… Je bent verantwoordelijk voor de kennis die wordt opgepikt in het
netwerk en daarbuiten

● In samenwerking met coördinator en communicatiemedewerker voorzie je jaarlijks output van
onze kennisopbouw (lezing, webinar, artikel,...)

● Je bouwt aan oplossingsgerichte beleidsvoorstellen
● Je bouwt een netwerk op bij partners & beleidsmakers
● Je bent verantwoordelijk voor het mee organiseren en inhoudelijk vormgeven van het forum,

met als doelpubliek ons bredere netwerk
● Je schrijft mee aan artikelen voor ons magazine
● Je verspreidt actief info via sociale media en/of kanalen van partners
● Je lobbyt bij het netwerk & beleidsmakers
● Je geeft lezingen of zetelt in debatten
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● Je bent actief binnen de politieke werkgroep van de klimaatcoalitie en andere relevante
netwerken

… Je houdt van ondernemen en projecten opzetten
● Je zoekt actief naar nieuwe opportuniteiten (studieopdrachten, samenwerkingen) en

projectmogelijkheden (met insteek beleidswerk)
● Je bent bereid om de werking mee uit te bouwen in samenwerking met het team
● Je ondersteunt het team en de coördinator bij strategische beslissingen
● Je legt linken leggen tussen projectwerking, communicatiewerking en beleidswerk

Vaardigheden

● Je bent vertrouwd met de non-profitsector (milieubeweging, sociale sector, vakbonden,..)
● Je hebt een vlotte pen en bent een sterke mondelinge communicator
● Academische ervaring of ervaring met beleidswerk is een meerwaarde
● Je bent een enthousiaste teamspeler die de andere medewerkers betrekt in het opbouwen

van een duurzame organisatie.
● Je neemt graag initiatief.
● Je bent planmatig en kan zelfstandig werken

Vereisten en pluspunten

● Diploma master of gelijkwaardig door ervaring
● Kennis van programma’s zoals Google Drive en Teamleader
● Interesse in en/of affiniteit met zowel milieubeweging als sociale middenveld
● Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk
● Je hebt ervaring met projectadministratie (ESF)

Ons aanbod

● Voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur (⅘ ook bespreekbaar)
● Snelle indiensttreding
● Functiegerichte verloning, met inachtname van relevante anciënniteit volgens PC 329.01
● Dertiende maand, dubbel vakantiegeld en maaltijdcheques
● Volledige terugbetaling van woon-werkverkeer (openbaar vervoer) en/of fietsvergoeding
● Thuiswerkvergoeding
● Standplaats Brussel, op wandelafstand van station Brussel - Centraal
● Mogelijkheid om meerdere dagen per week van thuis te werken
● Je draagt bij aan de duurzame transitie van de samenleving
● Ruimte voor initiatief en creativiteit in een klein en dynamisch team  

Onze missie
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Reset.Vlaanderen wil een praktijk uitbouwen die de positieve kracht van de transitie naar een
duurzamere samenleving en economie tastbaar maakt. Via een sterk netwerk van verschillende
organisaties uit de sociale en milieubeweging, bundelt ze de krachten.
We voeren projecten uit en organiseren activiteiten die bijdragen aan deze missie. Verder ontwikkelen
we ook onderzoek, waaraan beleidsadvies gekoppeld wordt. De 4 basisthema's van onze werking zijn:

1. betaalbare en duurzame energie en verwarming
2. eerlijke transitie naar een koolstofneutrale en circulaire economie
3. Rechtvaardige financiering, en een rechtvaardige verdeling
4. Democratisch draagvlak, betrokkenheid, inclusie en inspraak in de transitie

Interesse?

Vertel ons waarom jij de geknipte kandidaat bent voor deze functie! Stuur ten laatste 4 oktober je CV
en motivatiebrief naar Vanya Verschoore via vacature@reset.vlaanderen

Geef duidelijk in het onderwerp aan dat je solliciteert voor de functie van beleidsmedewerker.

Eventuele online proef zal plaatsvinden in de week van 11/10. Gesprekken staan gepland op
woensdag 27/10.

Voor meer inlichtingen over deze vacature kan je contact opnemen met Vanya Verschoore via
vanya.verschoore@reset.vlaanderen.
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