
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
Hogeschool PXL is een toonaangevende en sterk groeiende Hogeschool met 8000 studenten (junior collega’s) en 900 
collega’s. In het dynamisch netwerk van Hogeschool  PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te 
ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en 
kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie 
in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk ‘sérieux’ uitstraalt. 

 
Hogeschool PXL in samenwerking met de Universiteit Hasselt en INTER heeft een externe vacature 
(m/v) op contractuele basis voor: 
 
Betrekking:  
 

Projectcoördinator Universal Design – Woonlabo 
100% 

 
Vacaturenummer 093/1617 

 
 

FUNCTIECONTEXT 
 
Het Universal Design Woonlabo zorgt voor een brede maatschappelijke sensibilisering in functie van 

levenslang en aanpasbaar wonen.  Hiervoor werkt dit centrum nauw samen met 

ervaringsdeskundigen (gebruikers), de zorgsector en de bedrijfswereld om alzo de ontwikkeling en 

de valorisatie van innovatieve technologieën (assistieve technologieën) op gebied van levenslang 

zelfstandig en zorgeloos wonen en wonen in een zorgomgeving te bevorderen met als doel de 

zorgeconomie te stimuleren. Hiervoor is het UD Woonlabo zowel een demonstratiecentrum als een 

living-lab waar nieuwe innovatieve technologieën worden gedemonstreerd en uitgetest.  

Door deze co-creatie met bedrijven, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en de verschillende actoren 

uit de zorgsector is het UD Woonlabo een expertisecentrum op vlak van “Zorg en Wonen” en kan zij 

vanuit deze praktijkgefundeerde basis advies en vorming verlenen aan alle stakeholders. Op die 

manier ondersteunt het UD Woonlabo innovatie in de zorgeconomie en draagt het bij aan effectieve 

valorisatie. Tegelijkertijd realiseert het kennisvalorisatie naar de sectoren door middel van 

vormingen in het kader van Levenslang Leren. 

Het UD Woonlabo staat open voor verscheidene doelgroepen: zowel voor particuliere bouwers en 

verbouwers, professionelen uit de bouwsector zoals architecten, installateurs, projectontwikkelaars, 

aannemers, … als voor professionelen uit de thuiszorg, zoals thuisverplegers, mantelzorgers, … maar 

ook voor iedere geïnteresseerde burger.  

In het kader van de sensibilisering en de professionalisering worden thematische tentoonstellingen in 

samenwerking met bedrijven en/of professionelen uit de zorgsector georganiseerd in  partnership 

met innoverende bedrijven en/of professionelen uit de zorgsector. 

Het UD Woonlabo is een demonstratie, vormings- en adviescentrum dat gerealiseerd werd met de 

steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling – Doelstelling 2 Vlaanderen in de periode 

2001-2013. Het lopende project wordt tot 2017 gefinancierd door LSM (Limburg Sterk merk).   
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Meer informatie over het UD Woonlabo vindt u op www.woonlabo.be 
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

De projectcoördinator zal het Woonlabo UD in het komend jaar verder uitbouwen tot een project dat 

ook daarna nog verder kan doorgroeien, waarbij de samenwerking van de partners versterkt wordt.  

 

Hij/zij staat in voor : 

 de opvolging van het projectmanagement en de uitrol van het project; 

 de terugkoppeling naar het managementcomité (de partnerorganisaties); 

 het verder uitwerken van het businessplan; 

 de werving van externe sponsoring voor het Woonlabo; 

 de contacten met bedrijven/organisaties ikv demonstraties, advies, begeleiding, onderzoek, 
onderwijs; 

 de organisatie van de bevraging van de gebruikers, en doelpubliek in klankbordgroepen; 

 het genereren en ontwikkelen van nieuwe extern gefinancierde projecten die aansluiten bij de 
doelstellingen van het UD Woonlabo; 

 de promotie en de publiciteit. 

 Dagelijkse exploitatie van het UD Woonlabo als demonstratiewoning  

 Organisatie van tentoonstellingen inzake Universal Design, zorg en wonen 

 Organisatie van vormingsmodules voor zowel professionals uit de zorgsector,  ontwerpers, 
aannemers, installateurs, beleidsmakers en sociale huisvestingsmaatschappijen als particulieren 
(inclusief mantelzorgers) 
 

 

PROFIELOMSCHRIJVING  

 
Wat wij vragen :  

 Je bezit een bachelor- en/of masterdiploma en aantoonbare relevante ervaring met het 
opzetten en uitvoeren van projecten 

 Je hebt aantoonbare ervaring in de zorgsector 

 Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cf. 
artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs;  
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650) 

 Je kan terugvallen op een professioneel netwerk.  
 
De man of vrouw die wij zoeken :  

 Je hebt affiniteit met de topic van Universal Design,  

 Je kan in je cv aantonen dat je sensitiviteit vertoont voor de doelgroepen (zoals in de 
functieomschrijving vermeld staat) en tevens een maatschappelijke betrokkenheid op dit vlak.  

 Een cv dat aantoont aan dat je vertrouwd bent met praktijkgericht onderzoek of ander onderzoek 
waarbij maatschappelijke valorisatie de eerste doelstelling is, is een meerwaarde. 

 Je bent in staat om instemming te verkrijgen voor een mening, een aanpak of een visie door goed 
onderbouwde argumenten te gebruiken en door in dialoog en in overleg te gaan ; 

 Je kan vlot werken met diverse relevante ICT-tools als Word, Excel, internet, e-mail …  

 Je hebt een relevant netwerk en/of bent bereid om dit op korte termijn te verwerven;  

http://www.woonlabo.be/
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650
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 Je bent creatief en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als 
schriftelijk) en kan mensen boeien en overtuigen; 

 Je kan zelfstandig werken maar bent tevens een teamplayer;  
 

De man of vrouw die wij zoeken:  
Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je zelf 
actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen? 
Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met 
studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en te presenteren en maak je 
hierbij gebruik van didactische en visuele hulpmiddelen? 
Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging 
wil opnemen om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek? 
Kan je met je enthousiasme een groep studenten alias “junior-collega’s” op creatieve wijze coachen? 
 
Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren. 

 
 

ONS AANBOD  
Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.  Je mag 
rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor 
de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire 
omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en 
vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, 
aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent.   

 
Aanstelling  

De contractuele aanstelling kan onmiddellijk ingaan (in functie van beschikbaarheid) voor de 
duur van 1 jaar.  In functie van de continuïteit van dit project kan uw aanstelling worden 
verlengd.  
 
Salarisschaal  
De verloning gebeurt op basis van het diploma :  

 voor een masterdiploma : overeenkomstige salarisschaal A21 (equivalent 587) 
Voor meer informatie: http://pep.pxl.be/Publiek/Weddeschalen.aspx?schaal=587 

 voor een bachelordiploma : overeenkomstige salarisschaal B31 (equivalent 594) 
Voor meer informatie: http://pep.pxl.be/Publiek/Weddeschalen.aspx?schaal=594 
 
Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als 
zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor 
deze functie bedraagt 8 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze 
nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen 
de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne 
kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.  

 

UW KANDIDAATSTELLING  
Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 20/11/2016 en uitsluitend via ons elektronische 
sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … 
bezorgen.  
 

http://pep.pxl.be/Publiek/Weddeschalen.aspx?schaal=587
http://pep.pxl.be/Publiek/Weddeschalen.aspx?schaal=594
http://ses.pxl.be/
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Selectieprocedure  
Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.  
Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef. 
De selectieproef bestaat uit een gestructureerd interview. Desgevallend kan de selectiecommissie 
beslissen bijkomend een schriftelijke proef en/of assessment te laten plaatsvinden.  
 
 

INFO  
 Voor meer info over Hogeschool PXL kan je terecht op www.hogeschoolpxl.be  

 Voor extra info over de jobinhoud kan je contact opnemen met:  

Mevr. Astrid Hannes  

directeur Onderzoek en Dienstverlening 

Hogeschool PXL  

Elfde Liniestraat 24A 

B-3500 Hasselt  

tel. +32 11 77 56 56  

gsm +32 495 82 16 75  

e-mail: astrid.hannes@pxl.be 

 

 Voor extra info over de selectieprocedure kan je contact opnemen met:  

Mevr. Petra Konix  
Stafmedewerker HRM-dienst Hogeschool PXL  
T 0032 32 11 77 5724  
E-mail: petra.konix@pxl.be 

mailto:astrid.hannes@pxl.be

