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INNOVATIE EN VITALITEIT van GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
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Augustus 2019
Het IPB zoekt een PROJECTCOÖRDINATOR (80 tot 100%, voor drie jaar) voor de organisatie van een samenwerkingsplatform rond INNOVATIE en VITALITEIT van katholieke geloofsgemeenschappen.
Na het project rond ‘levende geloofsgemeenschappen voor morgen’ in 2015 wil het IPB in 2019 een
innovatieplatform organiseren om creatieve en innovatieve vormen van geloofsgemeenschappen op het spoor te
komen en te ondersteunen. We willen projecten/ideeën/methodieken/... identificeren die een positieve bijdrage
leveren aan de vitaliteit van de geloofsgemeenschap en nieuwe initiatieven aanmoedigen. Door de
ondersteuning beogen we een duurzame verankering in de Belgische katholieke Kerk. Het beoogde
innovatieplatform is een samenwerkingsverband tussen het IPB, Hefboom vzw, het Academisch Centrum
Praktische Theologie en Porticus België.
Taakomschrijving
De projectcoördinator is verantwoordelijk voor:
de ontwikkeling en de werking van het innovatieplatform (de coördinatie van de samenwerking, de
verdere uitrol van de projectoproep en de organisatie van de selectieprocedure);
de inhoudelijke en procesmatige begeleiding en ondersteuning van de geselecteerde projecten en
geloofsgemeenschappen;
de interne en externe communicatie over het innovatieplatform en over de concrete resultaten van de
geselecteerde projecten;
de uitvoering van de procesevaluatie van de geselecteerde projecten en van het innovatieplatform (aan
de hand van vragenlijsten en interviews bij diverse stakeholders).
De projectcoördinator wordt bijgestaan door een stuurgroep van experten uit de betrokken partnerorganisaties.
Profiel
• Je hebt een passie voor innovatieve en toekomstgerichte projecten voor katholieke
geloofsgemeenschappen in Vlaanderen en België.
• Je bent een kerkbetrokken christen in de rooms-katholieke traditie, met een open visie.
• Je bent bereid om occasioneel avond- en weekendwerk te doen en op verplaatsing te gaan.
• Je hebt ervaring met of kennis van de Vlaamse (en bij voorkeur ook Belgische) Kerk en het pastorale veld.
• Je hebt bij voorkeur een pastorale of theologische vorming genoten.
Vaardigheden
• Je hebt sterke ‘organisational skills’ om een nieuw samenwerkingsverband vorm te geven.
• Je hebt de nodige communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
• Je kan groepsbijeenkomsten organiseren en leiden.
• Je kan zelfstandig werken en je bent tegelijk een goede teamspeler.
• Je toont zin voor initiatief en je kan mensen motiveren.
• Je kan reflecteren vanuit aangeboden meetinstrumenten en synthetisch resultaten samenbrengen.
• Je hebt voldoende kennis van het Frans en het Engels.
Ons aanbod
Wij bieden een boeiende tewerkstelling aan met een contract voor drie jaar. We voorzien een marktconforme
verloning en onkostenvergoeding. Werkplaats is Brussel. Detachering vanuit onderwijs is mogelijk.
Solliciteren bij Christa Damen, voorzitter IPB, Guimardstraat 1, 1040 Brussel, voorzitteripb@interdio.be of
0474/894164 voor 30 september 2019. Indiensttreding zo snel mogelijk.
Bijkomende info bij Christa Damen of bij Pieter Vandecasteele, p.vandecasteele@porticus.be of 0485/360766.
Meer info over het IPB op www.ipbsite.be of bij Carine Devogelaere, coördinator IPB, c.devogelaere@interdio.be

