
 
’t Pasrel vzw 
Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum voor minderjarigen binnen 

Opgroeien 

 
Wij zoeken een conceptueel kunstenaar (m/v/x) voor ons nog te bouwen huis in Sint-
Agatha-Berchem.  
 
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, 
origine of seksuele oriëntatie.  

 
’t Pasrel wil voor jongeren en hun gezinnen hun moeilijke situatie mee uitklaren en een 
advies formuleren voor hun verdere traject samen. We begeleiden in Schaarbeek jongeren 
tussen 3 en 18 jaar, zowel ambulant als residentieel. ’t Pasrel werkt vanuit een systemische 
en holistische visie op jongeren en hun gezinnen.  
’t Pasrel Schaarbeek combineert haar reguliere OOOC-opdracht (residentieel en ambulant) 
met 5 plaatsen voor crisisbegeleiding. Kinderen en jongeren in acute crisis kunnen bij ons 
terecht voor een begeleiding van 28 dagen met als doel de crisissituatie te deblokkeren, 
zodat de gezinnen verder kunnen. 
 
Ons huis in Schaarbeek is afgeleefd en te klein en zodoende verhuizen we onze vestiging 
naar Sint-Agatha Berchem waar we een stuk grond kochten en de plannen van het 
nieuwbouw project volop in de maak zijn.  
 

Opdracht 

Je bedenkt en realiseert een kunstwerk dat geïncorporeerd zit in het gebouw, de 

infrastructuur of de omgeving sensu stricto. We willen met een kunstzinnige vormgeving een 

immateriële meerwaarde aan ons gebouw toevoegen.  

Het kunstwerk draagt bij tot het creëren van een heilzame en verwelkomende leefomgeving. 

Zeker in ’t Pasrel, waar men veelal “noodgedwongen” verblijft, is het van belang dat men er 

zich thuis kan voelen.  



Het kunstwerk bouwt mee aan een positief imago van de hulpverlening.  

Het kunstwerk kan uitgevoerd worden in een atelier of verwezenlijkt op de bouwwerf, maar 

steeds in samenspraak met onze architect.  

Het kunstwerk draagt één of meerdere waarden van ’t Pasrel uit, te vinden in onze visietekst 

(https://www.tpasrel.be/wij) 

Profiel 

 Je hebt ervaring met het bedenken van creatieve en kunstzinnige concepten en de 

realisatie hiervan.  

 Je kan dit verwezenlijken binnen het vooropgestelde budget.  

 Je bent geïnspireerd door de waarden van ’t Pasrel en wil graag nadenken hoe dit 
kan worden uitgedragen in een kunstwerk.  

Aanbod 

 Je krijgt een budget van 9000 euro (BTW incl) ter beschikking voor werkuren en 

materiaal 

 De realisatie van het werk is voorzien in 2023, de conceptualisering en planning is 

voorzien in het begin van 2022. 

 

Sollicitatieprocedure 

 Laat ons vóór 22/11/2021 om 10u weten of je in de opdracht geïnteresseerd bent 

via een e-mail naar sollicitatie@tpasrel.be. Stuur ook een CV/portfolio mee. 

 Indien je geselecteerd wordt, nodigen we je uit voor een korte pitch (15-tal 

minuten presentatie + 15 min nagesprek) op donderdag 9/12/2021. Daarbij is het 

de bedoeling dat je één of meerdere voorlopige ideeën voorstelt, rekening 

houdend met de opdracht. 

 De geselecteerde kunstenaar werkt daarna in de eerste maanden van 2022 een 

uiteindelijk idee uit, in samenspraak met ’t Pasrel en de architect. 

 

Bijkomende informatie 

 Kijk zeker op onze website www.tpasrel.be of onze facebookpagina 

https://www.facebook.com/Tpasrel 

 Inlichtingen te verkrijgen via onze directie Katrien.de.koster@tpasrel.be 

 Ontwerpschetsen van het gebouw kunnen doorgestuurd worden op vraag. 
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