
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Join For Water garandeert water voor mens en natuur, vandaag én morgen. Dat doen we in 9 landen, 
samen met verschillende partners. We pakken uitdagingen aan bij de bron: veerkrachtige 

zoetwaterecosystemen zijn het fundament voor het recht op water. Ze leveren essentiële diensten 
zoals drinkwater, water voor landbouw en voedsel. Maar duurzame toegang tot water is niet overal 
verzekerd. Wie geen toegang tot water heeft, vindt geen uitweg uit de armoede. Wie zuiver water 
heeft, kan naar school gaan, is gezonder en verwerft een beter inkomen. Samen met partners in 

Afrika, Latijns-Amerika en België werken we aan oplossingen. We beschermen en versterken 
bedreigde ecosystemen, we geven toegang tot water, we leren van elkaar, we beïnvloeden het 

waterbeleid van overheden en creëren bewustzijn bij burgers en bedrijven. 
 

Samen met de provincie Vlaams-Brabant, zet Join For Water haar schouders onder een 

“zusterbekken project” tussen een rivierbekken in België en Oeganda. Het doel van dit project is het 

uitwisselen van ervaringen en kennis. Kennisuitwisseling is namelijk een belangrijk aspect om met 

klimaatsverandering om te gaan en duurzame oplossingen te ontwikkelen.  

Heb jij een passie voor water? Ligt internationale samenwerking je nauw aan het hart? En bijt je je 

graag vast in een maatschappelijk relevant thema? Dan is deze job misschien iets voor jou! 

Join us ! 

Jobstudent (m/v/x) 

 

Jouw rol 

In het kader van het zusterbekkenproject verricht je een kort onderzoek van 1 maand. Het doel is om 

een praktisch overzicht te maken van de uitdagingen en opportuniteiten rond oeverzonebescherming 

in Vlaanderen. Je zal ook samenwerken met een jobstudent in Oeganda (via digitale kanalen) om beide 

perspectieven samen te brengen. 

Concreet worden jouw taken: 

- Je verricht een korte literatuurstudie van de wetenschappelijke literatuur rond het belang van 
rivieroevers voor klimaatadaptatie en het beschermen van waterlopen. 



   

 

- Je maakt een synthese van de huidige wetgeving en beleid rond de bescherming van 
oeverzones en waterlopen in Vlaanderen. 

- Je analyseert hoe en waar dit beleid wordt toegepast, hoe het wordt gecontroleerd, en waar 
de uitdagingen liggen voor mens en natuur (via documentatie en eventueel interviews). 

- Je documenteert een aantal concrete voorbeelden van oeverzoneprojecten (waarvan 
minstens 1 in Vlaams-Brabant) (via documentatie en eventueel interviews). 

 

Jouw profiel 

- Je hebt een grote interesse in milieubeheer in een ontwikkelingscontext. 
- Je bent masterstudent en in het bezit van een bachelorsdiploma in een relevant onderwerp 

(geografie, bio-ingenieur, milieuwetenschappen, biologie, ecologie, milieubeheer,…) 
- Je gaat gestructureerd te werk, je bent analytisch en in staat om bestaande literatuur 

(wetenschappelijk en wetgevende documenten) te synthetiseren. 
- Je hebt ervaring met het uitvoeren van een literatuur studie en het zoeken naar 

informatiebronnen (online en/of via contactpersonen). 
- Je werkt zelfstandig en doelgericht. 
- Je hebt een vlotte pen. 
- Taalvaardigheid: Nederlands is vereist, en Engels is een groot voordeel. 
- Je bent beschikbaar tussen midden augustus en eind september 2022 voor 20 dagen. 

 

Wat bieden wij? 

- Een kans om samen te werken met een internationale NGO en onze partners in Oeganda. 
- Een kans om ervaring op te bouwen in internationale samenwerking. 
- Ondersteuning vanuit ons kantoor in Gent, waar ook een werkplek zal voorzien worden 

(afhankelijk van de COVID-situatie). 
- Flexibel werkschema: de opdracht valt tussen half augustus en eind september, en hoeft dus 

niet noodzakelijk worden opgenomen binnen 1 aansluitende maand. Het effectieve 
werkschema wordt vooraf samen met de student bepaalt. 

- Een bruto maandloon van 2400 euro. 
 

Is deze job iets voor jou? Stuur dan een korte motivatiebrief (een halve pagina) en jouw CV (inclusief 

de contactgegevens van een universitaire referentie) naar Kim Vercruysse 

(kim.vercruysse@joinforwater.ngo) voor 20 juli. 

We behandelen de berichten naargelang ze binnenkomen. Je ontvangt sowieso een berichtje van ons.  

mailto:kim.vercruysse@joinforwater.ngo

