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perspective.brussels zoekt een stagiair 

(m/f/x) in Stedenbouwkunde/Architectuur of 

in Geografische wetenschappen voor zijn 

departement Territoriale strategie. 
 

Tewerkstellingsstatuut: onbezoldigde stageovereenkomst van bepaalde duur (min. 2 tot 3 

maanden). 

Arbeidsplaats: Perspective.brussels (Brussels Planningsbureau), Naamsestraat 59, 1000 Brussel 

 

CONTEXT VAN DE FUNCTIE 

Perspective (Brussels Planningsbureau) is het nieuwe expertisecentrum van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest in de domeinen statistiek, sociaaleconomische en territoriale analyse, meer 

bepaald met betrekking tot territoriale ontwikkeling, ruimtelijke ordening en stedenbouwkunde in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Naast een algemene directie heeft Perspective 4 departementen: het Brussels Instituut voor 

Statistiek en Analyse, het departement Territoriale kennis, het departement Territoriale strategie en 

het departement Transversale diensten. 

 

Binnen Perspective heeft het departement Territoriale strategie de opdracht om de Brusselse 

territoriale strategie te definiëren op verschillende niveaus: het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

een strategische pool, een wijk of enkele stratenblokken. 

 

In het kader van de uitwerking van de stedelijke strategie behandelt het departement Territoriale 

strategie meer bepaald vraagstukken inzake stedelijke programmering, dichtheid, bouwvolumes, 

inplantingen, mobiliteit, openbare ruimtes … Deze strategieën worden geformaliseerd in exclusief 

strategische dan wel strategische en reglementaire documenten die voorafgaand aan de 

uitvoering ter goedkeuring worden overgelegd aan de Regering, aan de verschillende 

participatiemaatregelen en aan de raadgevende instanties. 

 

Voor zijn departement Territoriale strategie zoekt Perspective een stagiair (m/f) die over 

redactionele vaardigheden beschikt en in het kader van zijn/haar opleiding een beroepsstage 

wenst af te leggen of moet afleggen. 
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UW TAKEN 

U ondersteunt het departement Territoriale strategie in zijn hierna genoemde opdrachten: 

• Technische kennis en competenties 

− Gewestelijke reglementaire plannen uitwerken en toepassen 

− Ontwerp en opvolging van de uitvoering van de territoriale strategie voor de Brusselse 

strategische polen 

− De lokale plannen opvolgen 

− Opvolging en uitvoering van de stadsvernieuwingscontracten 

UW PROFIEL 

Opleiding: u volgt een cursus in stedenbouwkunde of territoriale planning, architectuur, van 

burgerlijk ingenieur-architect of in de geografie 

Vereiste oriëntering: Stedenbouwkunde, architectuur, geografische wetenschappen 

 

BELANGSTELLING? 

Heeft u nog vragen over de inhoud van de functie? 

Interesse? Stuur ons dan uw cv samen met een motivatiebrief. 

U kunt contact opnemen met de directeur van het departement Territoriale strategie, dhr. Tom 

Sanders, via dit adres tsanders@perspective.brussels, met kopie naar de secretaresse van het 

departement, Atchakhou Salama, op het adres satchakhou@perspective.brussels. 

 


