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VACATURE bij Maakbaar Leuven 
 

Liefst 500 000 toestellen liggen in Leuvense kasten en kelders te verkommeren. Als we de levensduur 
ervan enkele jaren kunnen verlengen betekent dit minder verlies aan grondstoffen en energie, meer jobs 
en een groeiende community rond hergebruik en herstel. 

Wist je dat in Leuven de voorbije jaren een hele beweging ‘circulaire economie’ is ontstaan, dat Maakbaar 
Leuven mee aan de wieg van die groeiende beweging stond en klaar is voor de volgende stap? 

Maakbaar Leuven, de herstelbeweging met een hart voor elektro voor en door Leuvenaars, zoekt een 
coördinator voor het Living Lab ‘Herstel Eerst’ in Leuven. In dit project richt Maakbaar Leuven de komende 
2,5 jaar een innovatief, duurzaam en sociaal diagnose- en herstelatelier voor elektro op met daarrond een 
sterk partnerschap. 

Wil jij een boost geven aan de circulaire transitie in Leuven? Wil jij de pilot vormgeven voor een urban 
repair center gebaseerd op een duurzaam businessmodel? Wil jij sleutelen aan een systeem waarin 
herstel van elektro op de eerste plaats komt? Heb je interesse in techniek en ben je snel beschikbaar? 
Bekijk dan snel deze vacature en stel je kandidaat! 
 

COÖRDINATOR LIVING LAB ‘HERSTEL EERST’ 
Maakbaar Leuven wil voorloper zijn in de uitbouw van een sterke, lokale repaireconomie. De volgende stap hierin is 
de uitbouw van een goed functionerend diagnose- en herstelcentrum. Op deze plek zal Maakbaar Leuven aan een 
breed publiek een dienst aanbieden voor diagnose en herstel van huishoudelijk elektro. Een aanbod dat actief 
bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van een circulaire hub in Leuven. 
 
Het Living Lab ‘Herstel Eerst’ (80%) 
Het Living Lab-project ‘Herstel Eerst’ 1 – mee gefinancierd door Vlaio – wil een doorbraak realiseren in het hergebruik 
en herstel van klein huishoudelijk elektro. De promotoren van het project (Repair&Share, Herwin en Maakbaar 
Leuven) gaan hierin samen de uitdaging aan om de levensduur van steeds grotere volumes elektro te verlengen, 
door herstelateliers uit te bouwen (onder meer gekoppeld aan kringwinkels), end-of-life productstromen te 
evalueren,  opleidingen te ontwikkelen, toestellen op een laagdrempelige manier in te zamelen, wisselstukken voor 
herstellingen breder beschikbaar te maken, burgers te sensibiliseren en beleid te beïnvloeden. Andere belangrijke 
partners in het project zijn meerdere kringwinkels en intercommunales, Recupel, retailers en herstellers van elektro 
en onderzoeksinstellingen. 
Maakbaar Leuven focust i.h.b. op een stedelijk experiment in Leuven. Met een kwalitatief aanbod en een stevig 
partnerschap wil Maakbaar Leuven burgers aanzetten om hun defecte toestellen aan te bieden voor hergebruik of 
herstel in plaats van ze onmiddellijk naar het recyclagepark te brengen. Dit aanbod, de randvoorwaarden ervan en 
de communicatie vormen de onderzoeksvragen van het Living Lab. 
 
Concrete taken binnen het project 
• Je coördineert het Leuvense pilootproject van Herstel Eerst: in de eerste fase houdt ligt de focus op het 

stroomlijnen van een intake- en herstelaanpak voor specifieke productgroepen, het organiseren van de werving 
en opleiding van herstellers en het uitwerken van hulpmiddelen (beslissingsschelma’s) voor een basisdiagnose 

• Je bent verantwoordelijke voor de projectplanning, het beheer van de budgetten en het actief betrekken van 
partners voor de deeltaken in het project; de strategische planning maak je samen met leden van de 
projectstuurgroep; voor de uitvoering ervan krijg je grote autonomie en verzorg je met een participatieve 
aanpak voor de inbreng van expertise van de leden van Maakbaar Leuven en voor een grote gedragenheid; 

• Je rapporteert aan de projectstuurgroep van Maakbaar Leuven: hierin zetelen enkele bestuurders van de vzw en 
medewerkers van de kernpartners (kringwinkel Vites, Ecowerf, …) 

• Je vertegenwoordigt Maakbaar Leuven in de kerngroep van het Living Lab met de andere promotoren 
  

 
1 Zie Projectbeschrijving op https://www.maakbaarleuven.be/index.php/livinglab 
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Vzw Maakbaar Leuven (20%) 
Binnen de kleine vzw Maakbaar Leuven verzorg je ook de algemene coördinatie van de vzw. 
Deze taak omvat: 
• De financiële en zakelijke administratie: in- en uitgaande facturen bijhouden (geen boekhouding), betalingen en 

projectrapporteringen 
• De externe vertegenwoordiging van Maakbaar Leuven (o.a. in het platform circulaire stad) 
• Het verzorgen van de bestuursbijeenkomsten 

 

JOUW PROFIEL 
• Je bent gedreven door circulaire economie en hebt een hart voor het herstellen van (klein huishoudelijk) elektro 
• Je bent gebeten door het ontwikkelen van nieuwe praktijken en het pionieren in een toekomstgericht domein 
• Je hebt een stevige portie technisch inzicht 
• Je hebt een neus voor circulaire businessmodellen en je hebt hier bij voorkeur al enige ervaring mee 
• Je werkt graag autonoom en kunt goed om met verantwoordelijkheid 
• Je werkt graag samen in een netwerk van organisaties met een gedeelde missie 
• Je bent een actieve netwerker en zoekt van nature naar partnerships die elkaar versterken 
• Communiceren met de verschillende stakeholders vormt voor jou geen probleem 
• Je hebt een diploma hoger onderwijs 
• Je bent voldoende vertrouwd met digitalisering en data 
• Je hebt aantoonbare ervaring in een gelijkaardige functie 

 

AAN WELK VERHAAL SCHRIJF JE MEE? 
Maakbaar Leuven is een vzw met als hoofddoel meer producten te laten herstellen en een alternatief te bieden voor 
de wegwerpeconomie. Dit doen we samen met een groot netwerk aan partners, in Leuven en bovenlokaal (o.a. Stad 
Leuven, KU Leuven, kringwinkels, Ecowerf en sociaal-culturele organisaties), en altijd vanuit het perspectief van de 
burger (bv. citizen science). 
We organiseren mee de repair cafés in Leuven en werken mee aan een digitale transitie, bv. met de ontwikkeling van 
Repair Connects (www.repairconnects.org). Maakbaar Leuven stimuleert het delen van kennis, data en 
infrastructuur (bv. de Repair Hub op Maakleerplek, toolboxen).  
Maakbaar Leuven wil haar expertise verder ontwikkelen en ter beschikking stellen van elke burger of organisatie die 
de schouders wil zetten onder de lokale hersteleconomie.  
 

ONS AANBOD 
• Een contract (100% vte) van onbepaalde duur 
• Verloning volgens de barema’s van het paritair comité 329 (sociaal-cultureel werk), maaltijdcheques twv 8 euro, 

eindejaarspremie en vergoeding woonwerkverplaatsing. 
• Plaats van tewerkstelling is Maakleerplek (Vaartkom, Leuven). Je kan eveneens gebruik maken van de faciliteiten 

van Avansa Oost-Brabant in Heverlee, één van de partners van Maakbaar Leuven. 
• Een interessant circulair netwerk in Leuven en Vlaanderen 
• Een bruisende werkomgeving die innovatie ademt 
• Veel ruimte voor eigen inbreng 

 

SELECTIEPROCEDURE 
• We verwachten je motivatiebrief en CV uiterlijk op dinsdag 24 januari 2023 om 12u. Solliciteren kan enkel op het 

mailadres erik@maakbaarleuven.be.  
• De sollicitatiegesprekken worden gepland in de week van 30 januari (avonden). 

 

MEER INFORMATIE 
Meer info over Maakbaar Leuven is te vinden op: www.maakbaarleuven.be  en www.repairconnects.org  
 


