
ONT MOET is op zoek naar zakelijke ondersteuning. 

Wij zijn een artistiek collectief dat opgebouwd is op de praktijk van 
ont-moeten, een uitnodiging om even niet te moeten in ontmoeting 
met jezelf.  

ONT MOET is een speler in de podiumsector. Wij onderscheiden ons 
door onze intuïtieve manier van werken, co-creatieve aanpak en door 
een brug te vormen tussen artistieke en niet artistieke sector. We 
werken zowel binnen als buiten de traditionele podium constellatie, als 
voorbij de traditionele teambuilding context. We zien onszelf als 
generalisten en hebben een holistische focus waarbij we belang 
hechten aan ervaringsgerichte praktijken en doen vanuit zijn. Het 
proces en resultaat zijn voor ons evenwaardig en we hechten belang 
aan het werken binnen een horizontale structuur en werkcultuur. 

Nelle Hens,      Stephanie Van Aken 

Initiator en creator van ONT MOET  co creator van ONT MOET   

Wie zijn wij - meer over ONT MOET zie hier  

Vraagstellingen 
  1  Hoe zorgen we voor meer continuïteit in het werk waarbij   

ONT MOET niet afhankelijk hoeft te zijn van de weinige plekken 
bij productiebureaus en subsidiëring (en een Sociaal Bureau voor 
Kunstenaars)?  
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(te bespreken) taken:
  *  Je denkt mee na over de vraagstellingen en werkt actief mee 

aan de mogelijke pistes en uitbouw ervan. 

  *  Je ondersteunt het dagelijks bestuur van ONT MOET vzw, Nelle 
Hens en Stephanie Van Aken, om zelfsturend te worden. We 
werken momenteel met een vereenvoudigde boekhouding. 

  *  Je werkt actief samen met de coördinator, de artistieke leider 
en productie medewerker aan de zakelijke en administratieve 
uitbouw van de organisatie en haar projecten. 

  *  Je werkt mee aan de boekhouding, budgetopvolging, 
loonverwerking en de opmaak van subsidieaanvragen, actieplan 
en jaarverslag. 

 *  Je schrijft gestructureerde handleidingen en procedures voor 
intern gebruik. 

 Wat heb je ons te bieden? 
*  Je hebt interesse in ervaringsgerichte praktijken, financiën, 
goed bestuur en welzijnsbeleid. 

  *  Je hebt voeling met of interesse in de podiumsector en wenst 
mee de brug te maken tussen artistieke en niet artistieke sector. 

 *  Je bent sterk in projectmanagement, organiseren, analyseren 
en structureren.  

  *  Je bent bij voorkeur in het bezit van een diploma (Cultuur-, 
event-, project- )management of hebt aantoonbare relevante 
ervaring en werkt nauwkeurig en planmatig.   

  *  Je bent analytisch van geest: je kan complexe materie snel 
verwerken en hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden. 

  *  Je hebt een goede computervaardigheid en kan goed overweg 
met kantoorsoftware zoals o.a. Word en Excel.  

 *  Je beschikt over goede sociale en communicatieve 
vaardigheden, kan situaties goed inschatten en werkt participatief 
oplossingen uit. 



  *  Je toont zelfstandigheid in je werk, maar bent eveneens in 
staat om in team te werken. 

  *  Je bent hands-on en hebt zin voor initiatief.

Wat biedt ONT MOET? 
  *  Je werkt mee aan de uitbouw van een jonge organisatie die 

een brug vormt tussen artistieke en niet artistieke sector. 

  *  Je komt terecht in een creatief en enthousiast team dat de 
waarden integriteit en verbinding belangrijk vindt. Proces en 
resultaat zijn evenwaardig voor ons.  

  * Er is aandacht voor work-life balance. 

  *  Je krijgt de kans om concrete ervaring op te doen met de 
uitdagingen van een jonge organisatie in de podiumsector.  

  We hebben momenteel geen middelen om de zakelijke 
ondersteuning te verlonen en hopen deze samen met je 
ondersteuning op te bouwen. 

 

Interesse?  
Stuur ons je cv en motivatiebrief per e-mail naar 
ontmoetvzw@gmail.be met een vermelding van ‘zakelijke 
werking’. Wij nemen daarna contact met je op. Indien je nog 
vragen hebt, kan je contact opnemen met Nelle, 
ontmoetvzw@gmail.be. Meer informatie over ONT MOET kan je 
vinden op https://nellehensblog.com 

�  �  �  
ONT MOET vzw \ De Robianostraat 69\ 1030 Schaarbeek RPR Brussel, vzw in 
ontwikkeling.

https://nellehensblog.com

