
 

 Vacature Sprokkelaar bij 
Pulse Transitienetwerk 

Pulse, wat?  

Pulse Transitienetwerk Cultuur, Jeugd en Media gelooft dat ‘cultuur’ een motor kan zijn voor              
de transitie naar een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving. Het verbindt een           
1000-tal culturele, jeugd- en media-organisaties en individuen die experimenteren met          
duurzame alternatieven voor ons huidige samenlevingsmodel. Om onze werking nog te           
versterken en de transitie te versnellen zijn we op zoek naar vrijwilligers die mee willen               
bouwen aan ons nobel doel. 
  
Verandering bekomen we samen door elkaar te inspireren. Door ideeën, verhalen en goede             
praktijken in ons netwerk en daarbuiten te delen proberen we de vlam aan te wakkeren en                
door te geven. De verhalen krijgen o.a. een plaats op onze website en zijn vaak zeer                
uiteenlopend gaande van lokale ruilhandel tot circusartiesten, van bomen voor veerkracht tot            
een muziekclub die zorgzaam omgaat met de ecologische voetafdruk.  
 
Wat ga jij doen? 
We zoeken een vrijwilliger die in overleg met onze stafmedewerker communicatie 
inspirerende verhalen sprokkelt en in beeld brengt. Een aantal van de concrete taken zijn: 

● op locatie gaan en schriftelijk een interview afnemen 
● interviews verwerken tot een boeiend artikel 
● sfeerbeelden nemen voor de website  

Jij bent 
● Iemand met een voeling voor mensen en hebt een neus voor interessante verhalen, 

een geboren interviewer 
● Student journalistiek of communicatie (geen vereiste)? Een zelfstandige werknemer, 

assertief en een initiatiefnemer met respect voor deadlines 
● Iemand met een vlotte pen 
● Een sprokkelaar 

Wij bieden 
● Een TopTeam met gemotiveerde en gedreven vrijwilligers die ieder op hun manier 

bezig zijn met de transitie naar een duurzame en sociaal-rechtvaardige samenleving 
● Een schat aan kennis over duurzaamheid in al haar facetten binnen 5 diverse 

sectoren (sociaal-cultureel, erfgoed, media, jeugd en kunsten) 
● De mogelijkheid om op plekken te komen waar je anders nooit zou belanden en 

transitionista’s van alle pluimage te ontmoeten 
● Onkosten en vrijwilligersvergoeding 

 
Interesse? 
Contacteer aili@pulsenetwerk.be. Voor meer info over Pulse Transitienetwerk ga naar onze           
website : https://www.pulsenetwerk.be/ 
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