
 

WERELDMEDIAHUIS vzw  

rekruteert een onafhankelijke bestuurder met media ervaring 

 
Wie is Wereldmediahuis vzw?  

 

Wereldmediahuis is de uitgever van MO*magazine en van MO.be.  

 

MO* is een journalistiek mediaproject over mondiale tendensen en lokale realiteiten overal ter 

wereld, gericht op een ruim en geïnteresseerd publiek. 

Met diverse journalistieke middelen maakt MO* de veranderende wereld begrijpbaar, ervaarbaar en 

hanteerbaar. De redactie van MO* werkt onafhankelijk. Zij levert betrouwbare en feitelijk correcte 

journalistiek  die gefundeerd wordt op de fundamentele waarden van rechtvaardigheid, 

duurzaamheid en solidariteit.  

 

MO* focust inhoudelijk op 

•processen van mondialisering en hun tegenkrachten 

•migratie en diversiteit 

•klimaat, transitie en duurzame ontwikkeling 

•ongelijkheid en mensenrechten 

•conflict en polarisering              

 

Wie zit er achter MO.be en het tijdschrift MO*?  

De leden van Wereldmediahuis vzw zijn:  

• Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging — 11.11.11 

• Artsen Zonder Vakantie 

• Broederlijk Delen 

• Damiaanactie 

• Fairtrade Belgium  

• fos Socialistische Solidariteit 

• HI (Handicap International) 

• Memisa 

• Oxfam Solidariteit 

• Oxfam Wereldwinkels  

• Plan International Belgium  

• Rikolto 

• Triodos Bank 

• Via Don Bosco 

• Wereldsolidariteit  

• Zebrastraat 

 

Actuele samenstelling van de Raad van Bestuur  

De Raad van Bestuur bestaat uit Lily Deforce (voorzitter), Frank Beke, Trees De Bruyne, Lieve 

Herijgers, Jos Geysels, Jelle Goossens, Michaël Mariën en Bogdan Vanden Berghe.  



Uit de statuten en het Huishoudelijk Reglement van Wereldmediahuis vzw  

 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimaal drie en maximaal negen 

bestuurders. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.  

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de leden. 

Minstens de helft van de bestuurders wordt afgevaardigd door de leden. Minstens twee bestuurders 

zijn onafhankelijk.  

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn herverkiesbaar.  

Bij de samenstelling van de Raad van Bestuur, zal gestreefd worden naar diversiteit, naar geslacht en 

naar etnische origine.  

 

Profielschets van de toekomstige bestuurders 

 

Wereldmediahuis is op zoek naar een gedreven en onafhankelijke bestuurder die binnen de raad van 

bestuur bijdraagt aan de realisatie van de missie van Wereldmediahuis. In een voor media snel 

wisselende en uitdagende omgeving, waarbij ook het verdienmodel steeds meer onder druk staat, 

verleent de raad strategische ondersteuning aan het operationele team.  

 

De aanwezigheid van relevante competenties staat centraal in de beoordeling van de kandidaturen. 

Deze hebben betrekking op aantoonbare betrokkenheid bij de samenleving en de (wereld)politiek, 

verbondenheid met mondiaal georiënteerd middenveld en een voor Wereldmediahuis interessant 

netwerk. 

 

Meer specifiek voor deze rekruteringsronde kijken wij uit naar kandidaten met  

� kennis en ervaring in media (algemeen) 

� expertise in nieuwe media en nieuwe technologieën. 

 

Uiteraard zoeken we niet alleen de witte konijnen die al deze kenmerken of competenties 

combineren. We nodigen u uit om aan te geven welke inbreng u zelf kan doen als 

(kandidaat)bestuurder. 

 

MO* streeft naar een goed evenwicht qua gender en diversiteit en wil kandidaten aanmoedigen die 

ons toelaten om dat doel te bereiken.  

 

Bestuurders van Wereldmediahuis zijn beschikbaar voor 4 à 6 raden van bestuur en 2 algemene 

vergaderingen per jaar, ook overdag.  

 

Praktisch  

Wij verwelkomen uw kandidatuur (brief + curriculum vitae) ten laatste op 31 januari 2019 om 12 uur, 

gericht aan Lily Deforce, voorzitter Wereldmediahuis vzw, via bernard.sintobin@mo.be 

  

Uiterlijk tegen 15 februari 2019 zullen we een gesprek gevoerd hebben met alle kandidaten met een 

relevant profiel. De raad van bestuur van 22 februari 2019 zal een kandidaat voorstellen aan de AV. 

De officiële benoeming vindt plaats op de Algemene Vergadering van 9 mei 2019.  

 

Voor meer informatie: 

  

Lily Deforce, voorzitter - lilydeforce@gmail.com 

Gie Goris, hoofdredacteur – gie.goris@mo.be 

 

www.mo.be 


