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FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Junior Meetfietser (halftijdse betrekking) 

 
Voorstelling van de vzw Fietsersbond 
 
De Fietsersbond is een VZW die in 1995 opgericht werd en in Brussel gevestigd is. De Fietsersbond is 
een onafhankelijke ledenvereniging die van de fiets een vanzelfsprekende keuze wilt maken. Op die 
manier gebruiken meer mensen de fiets en dragen wij bij tot een kwalitatieve leefomgeving. 
 
De Fietsersbond is actief op 3 vlakken (werkdomeinen):  

1. BELANGENBEHARTIGING (lobbying): wij zijn op alle beleidsniveaus aanwezig (gemeenten, 
provincies, gewesten, België en Europa). In Brussel werken wij nauw samen met onze 
Franstalige tegenhanger, de GRACQ, een vzw die tevens in Brussel gevestigd is. 

2. DIENSTEVERLENINGEN: Bike to Work (biketowork.be) en de fietsaudits a.d.h.v. Meetfiets. 
3. ONDERSTEUNING AAN LOKALE AFDELINGEN: wij berusten op een hecht netwerk van 65 

lokale afdelingen en zijn in 120 gemeenten aanwezig. Het lokale werk wordt dankzij de inzet 
van 350 vrijwillige medewerkers waar gemaakt. Het algemeen secretariaat zorgt voor 
ondersteuning aan de lokale afdelingen. 

 
Deze 3 werkdomeinen worden ondersteund door de ALGEMENE DIENSTEN (communicatie, 
ledenservice, campagnes en directie). 
 
In 2016 bestaat het Algemeen Secretariaat uit 8 vaste mankrachten (6,5 VTE).  
De meetfietserfunctie is een deeltijdse betrekking (0,5 VTE).  
 

Jouw plaats binnen de organisatie 
 
Jij maakt deel uit van het team “dienstverleningen”. 
Jouw hiërarchische overste is de algemeen directeur. De audits worden gecoördineerd door de 
Senior Meetfietsers. Je werkt evenwel zelfstandig en pleegt regelmatig overleg met alle 
teamleden.  
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Doel van de functie: Fietsinfrastructuur affietsen en meten a.d.h.v. een 
speciale fiets, om wegbeheerders volledig en objectief te informeren. 
 
De wegbeheerders moeten weten hoe goed of hoe slecht fietsroutes zijn. Veel gemeenten kennen 
de staat van hun fietsroutes niet. De Fietsersbond onderzoekt daarom de bestaande fietstracés en 
geeft gemeenten of provincies een duidelijk beeld van de kwaliteit ervan zodat deze beter en 
gerichter kunnen investeren en ook leren zien welke fietspaden als voorbeeld gelden. 
 
De onderzoeken (audits) van de fietsroutes gebeuren met een speciaal daartoe ontwikkelde 
meetfiets voorzien van een toestel dat trillingen meet en een tablet waarin de andere kenmerken 
van het fietstracé worden opgeslagen.  

 

Takenpakket (welke werkzaamheden verricht je in je functie) 
 
Junior meetfietser 

• Audits voorbereiden van fietsinfrastructuur:  
o bekijken van je parcours op Google Streetview 
o ingeven van administratieve gegevens op een plattegrond  
o vooraf fiets en instrumenten controleren 

• Audits uitvoeren van fietsinfrastructuur:  
o Ter plekke affietsen van te meten tracés 
o Tijdens het fietsen, registreren van alle gegevens met de meetfiets 
o Gegevens doorsturen in de databank 
o Samen met de coördinator de gegevens controleren (waar nodig GPS-posities 

optimaliseren) 
• Opmaken van rapporten en resultaten en aanbevelingen toelichten aan een 

gemeente/stadsbestuur. 
 
Ter info: Senior meetfietser (Meetfiets coördinator en Adviseur fietsinfrastructuur en 
audits) 

• Naast de competenties van de junior meetfietser wordt dan ook nog het volgende 
verwacht:  

o volledig autonoom gegevens invoeren 
o (her)programmeren van de (web)applicatie 
o lezingen kunnen geven over de meetfiets op een congres e.a.  

 

Wat is het verwachte profiel? 
• Je beschikt over een minimale fysieke conditie en je bent in de mogelijkheid om 

verschillende operaties gelijktijdig te doen op een fiets 
• Basiskennis verkeerskunde in relatie met fietsen en fietsinfrastructuur (tijdens de 

aanwervingsprocedure wordt deze kennis getoetst) 
• Interesse hebben in technische instrumenten en meetapparatuur  
• In staat zijn om ruwe gegevens te verzamelen en te vergelijken 
• Nieuwsgierig: interesse om bij te leren  
• Geëngageerd: kwaliteitsvolle en objectieve audits willen doen 
• Gemotiveerd: we kunnen je vertrouwen en op je bouwen 

 
 



Vacature voor de functie van 
Junior Meetfietser 

 
 
 

Dit is pagina 3 op 3 
 

Wat kunnen wij jou aanbieden? 
• een degelijke opleiding tot meetfietser, d.w.z. 

o basiscursus fietsinfrastructuur en opmeten ervan (theorie) 
§ welke fietsinfrastructuur bestaat er? 
§ hoe deze infrastructuur opmeten? 

o basiscursus werken met de meetfiets en de tablet-applicatie  
o basiscursus “hoe gegevens invoeren in de databank” (praktijk) 

• op kantoor en onderweg, ondersteuning in je activiteiten als meetfietser 
• flexibele tijds- en taakinvulling:  hoe vaak je metingen doet, welke engagementen je juist 

kan opnemen, bepaal je zelf in samenspraak met de coördinator en in functie van het weer 
• rechtstreekse en boeiende contacten met mobiliteitsadministraties 
• een deeltijdse job van onbepaalde duur in een sector in volle ontwikkeling 
• een marktconform salaris met aantrekkelijke voordelen 

o Maaltijdcheques (7 €) 
o Fietsvergoeding (0,22 €/km) of terugbetaling woon-werkverkeer 
o Terugbetaling van de onderhoudskosten van jouw fiets 
o Laptop 
o Telefoonplan op maat van jouw functie 

• Een werkplek midden in het centrum van Brussel (winkels, diensten, restaurants, enz.), met 
vlotte aantakking op de intergewestelijke Kanaal(fiets)route, op fietsafstand van Brussel 
Centraal (1 km) of Brussel Zuid (1,7 km) en op loopafstand van metrostation Sint-Kathelijne 
(lijnen 1 en 5) en premetrostation Beurs (lijnen 3, 4 en 82) 

• Een respectvol HR-beleid met oog op jouw work-life balance 
 

Talenkennis 
• We verwachten dat je vlot Nederlands kan. 

 

Werktijden 
• Het werkschema wordt samen met de coördinator opgesteld in functie van de opdrachten 

en de weersomstandigheden. 

 
Vergoeding  

• Wij volgen de barema’s van het paritair comité 329.01 (hier terug te vinden). 

 

Solliciteren/contactpersoon 
• Interesse? Gelieve je kandidatuur met een korte motivatie en c.v. op te sturen per mail 

aan jobs@fietsersbond.be 
• ten laatste op 30 juni 2016 
• Verdere vragen? Thierry Jiménez thierry@fietsersbond.be, 0498 57 47 49 

 


