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De Vlaamse Gemeenschapscommissie zoekt een deskundige (niveau B) 

Leesbevordering en kansengroepen 

algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport 

Tewerkstellingsstatuut: contract voor bepaalde duur Werkregime: voltijds  
Standplaats: Renaissance Adres: Emile Jacqmainlaan 135 - 1000 Brussel 

 

Wie zijn we? 

Het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport bestaat uit verschillende deeldomeinen: algemeen 
cultuurbeleid, kunsten en erfgoed, lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel werk, bibliotheekwerk, 
gemeenschapscentra, jeugdwerk en sport.  

De directie ontwikkelt en voert de beleidsmaatregelen uit voor deze verschillende sectoren. 
Daarnaast realiseert ze eigen projecten en is ze ook actief in de deeldomeinen. 

De administratie geeft verder nog advies aan het werkveld, verleent subsidies en biedt logistieke 
ondersteuning. 

De algemene directie betrekt ook de verschillende overheden in het Brussels hoofdstedelijk 
gewest bij de uitbouw van haar beleid. Er zijn onderhandelingen met de Vlaamse Gemeenschap, 
met de gemeenten en met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naargelang van de materie. 

Wat doe je? 

Als deskundige leesbevordering en kansengroepen zorg je, in samenspraak met de (functioneel) 
leidinggevende, voor de operationele uitwerking van de beleidsondersteuning 
(beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen een beleidsdomein. 

Je werkt specifiek mee aan het Bibliotheekbeleid van de VGC. Dit ondersteunt het 
geautomatiseerd bibliotheeksysteem en stimuleert, ondersteunt en begeleidt digitale, educatieve, 
communicatieve en inhoudelijke processen en trajecten binnen het netwerk van de Brusselse 
Nederlandstalige bibliotheken en Muntpunt. 

Opdrachten 

Implementeren en opvolgen van beleidsbeslissingen; 
− Je ondersteunt experimenten en trajecten rond leesbevordering (binnen het kader van de 

Leeslijn, voor kinderen en jongeren bv) en rond de participatie van kansengroepen aan 
de bibliotheken.   

− Je werkt samen met de interne VGC-diensten/entiteiten en met externen i.f.v. deze 
projecten en trajecten. 

Instaan voor interne en externe dienstverlening binnen een beleidsdomein; 
− Je vertegenwoordigt het  netwerk van Brusselse bibliotheken intern en extern 

vertegenwoordigen met betrekking tot deze thema’s 
− Je ontwikkelt en onderhoudt contacten met verschillende instanties, organisaties, 

steunpunten … met betrekking tot de verschillende doelgroepen en initiatieven rond 
leesbevordering  

− Je neemt deel aan vergaderingen, kan instaan voor het verslag en zorgt voor 
terugkoppeling  
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− Je ontwikkelt en verspreidt expertise rond leesbevordering en de participatie van 
kansengroepen aan bibliotheken.  

Ontwikkelen en optimaliseren van concepten, werkprocessen en procedures; 
− Je evalueert mee de projecten en trajecten rond leesbevordering en participatie van 

kansengroepen in overleg met de betrokkenen zoals de bibliotheken, op basis van 
sectorspecifieke noden en transversale uitdagingen.  

Monitoren en feedback geven van de beleidsuitvoering aan het beleid; 
− Opvolgen indicatoren CJS  

Operationeel beheren van dossiers en projecten met betrekking tot een beleidsdomein 
(voorbereiden, analyseren en uitvoeren); 

− Je zet netwerkactiviteiten en - projecten op en organiseert bijeenkomsten voor het OBiB-
team en voor het netwerk van Brusselse bibliotheken.  

Wie zoeken we? 

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat, kandidatuur) of een 
diploma hoger onderwijs van het lange type (master, licenciaat). De VGC houdt rekening met 
elders verworven competenties (EVC). Beschik je over een EVC-attest, dan kom je ook in 
aanmerking. 

Competentieprofiel 

Waardegebonden competenties 

− dienstbaar zijn 
− integer handelen 
− betrokken zijn 

Niveaugebonden competenties 

Interactief gedrag 

− mondeling vaardig zijn 
− schriftelijk vaardig zijn 
− samenwerken 

Omgaan met informatie 

− problemen analyseren 
− oordelen vormen 

Probleemoplossend gedrag 

− resultaatgericht werken 
− klantgericht handelen 

Beheersmatig gedrag 

− plannen en organiseren 
− taken en processen opvolgen 
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Functiegebonden competenties 

− Kennis van en inzicht hebben in projectmanagement. 
− Kennis van en inzicht hebben in de noden van de Brusselse bibliotheken op het vlak van 

leesbevordering, kinderen en jongeren en kansengroepen  
− Interesse voor en betrokkenheid met de Brusselse culturele aangelegenheden. 

Herken je jezelf in dit profiel? Stel je dan zeker kandidaat! 

Wat krijg je in ruil? 

− Voltijdse (100%) vervangingsovereenkomst met ingang vanaf 1 januari 2020. 
− Loonschaal B111 - deskundige 
− Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, 

maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime 
vormingsmogelijkheden. 

Hoe solliciteren? 

Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief en een kopie van je hoogst behaalde diploma, 
ten laatste op 12 december 2019. 

Dat kan:  

−  per post: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Personeel en HRM, Vanessa Van 

Damme, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel 

−  of via e-mail: jobs.vgc@vgc.be, met als onderwerp ‘deskundige leesbevordering en 

kansengroepen’ 

 

De selectiegesprekken zijn gepland op 17 december 2019 in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 
Brussel  Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging. 

Meer informatie? 

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan mevrouw Brigitte Myle, 
coördinator sociaal-Cultureel Werk en bibliotheekbeleid, bij de algemene directie Cultuur, Jeugd 
en Sport op het nummer 02 536 04 49, GSM-nummer 0485 280450 of via brigitte.myle@vgc.be. 
 
Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan mevrouw Vanessa 
Van Damme op het nummer 02 563 06 73 of via vanessa.vandamme@vgc.be. 
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