
 

HET VRIJETIJDSPUNT VAN  
ORANJE ZKT TALENT 

 
Zin om samen te bouwen aan een open en ontvankelijke samenleving waar iedereen een volwaardige plaats 
vindt? In Oranje staat onze dienstverlening voor mensen met een (vermoeden van) beperking en andere 
maatschappelijk kwetsbare doelgroepen centraal.  
 
Oranje heeft een 20-tal zelfsturende teams. Ieder team bouwt aan zijn eigen doelstellingen en legt 
verbindingen met andere teams binnen en buiten Oranje. We werken in vertrouwen en gaan voortdurend in 
dialoog.  
 
Teamleden, elk met zijn talenten en competenties, vullen elkaar aan. Wederzijdse flexibiliteit zorgt voor een 
sterke klantgerichtheid én voor een goede combinatie werk/gezin.  
 
Wil je blijven groeien in je job? Tof! Want Oranje moedigt dit aan. Word jij één van onze collega’s? Onze ploeg 
bestaat nu uit 160 professionele medewerkers en 400 vrijwilligers. 
 
We zijn actief op het vlak van wonen, dagbesteding, tewerkstelling, vrije tijd, jeugdwerk, vorming en 
ambulante ondersteuning in de regio Noord West-Vlaanderen en het Meetjesland. 
 
Om ons Vrijetijdspunt te versterken, zijn we op zoek naar een … 
 

BRUGFIGUUR IN HET JEUGDWERK 
JEUGDLABO 4 

M/V/X  - 4/5 OF FULLTIME  CONTRACT - ONBEPAALDE DUUR 
 

HET JEUGDLABO4 

Het Jeuglabo4 is een nieuw en experimenteel project en vertrekt vanuit een samenwerking tussen vzw de 
Stroom, het Vrijetijdspunt van  vzw Oranje en groep Ubuntu.  Het jeugdlabo4  streeft naar een dynamischer 
jeugdwerklandschap voor kinderen en jongeren met een beperking in het zuiden van de provincie 
Oost-Vlaanderen. Deze regio is gekend als een witte vlek op de inclusieve vrijetijdskaart. Kinderen en jongeren 
met een beperking en hun netwerk hebben er vaak geen of een zeer beperkte keuze aan jeugdwerkaanbod. 
Het Jeugdlabo4 ontwikkelt op maat van de doelgroep en deze regio een methode om op experimentele wijze 
aanbod te laten groeien. Dit aan de hand van vier O’s: Onderzoek, Ondersteuning, Ontwikkeling en 
Ontmoeting. 

 
 
 
 

http://www.destroom.be/website/
http://www.destroom.be/website/
http://vrijetijdspunt.com/
http://www.groepubuntu.org/


 
 

 
 
WE BIEDEN JOU 

✓ 4/5de of fulltime contract afhankelijk van eigen voorkeur om je work-life balans goed uit te 

balanceren. 

✓ Werkingsgebied is het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen. Bij voorkeur woon je in deze regio. 

Je werkt regelmatig in Brugge en/of Kortrijk, de uitvalsbasis waar de rest van het team werkt. Voor de 

verplaatsingen kan je beroep doen op de trein, de (elektrische) fietsen en het wagenpark van Oranje. 

✓ een goede verloning, gebaseerd op de sectorale barema’s, diploma en ervaring met 

recht op een maandelijkse premie voor onregelmatige werktijden. 
✓ een flexibele job met een grote regelruimte. Avond- en weekendwerk horen sporadisch 

bij de job. Daarnaast krijg je de vrijheid om een groot deel van je job zelf te organiseren en te 
plannen. 

✓ een  ondernemend team met 17 medewerkers. Je kan bij je collega’s en je leidinggevende steeds 
terecht voor inhoudelijke en procesmatige coaching. 

✓ een dynamische werkomgeving met heel wat mogelijkheden voor professionele ontplooiing. Via 
jobrotatie kan je doorgroeien in de organisatie. Oranje investeert in zelfontwikkeling door coaching, 
vorming, opleiding,... 

✓ een boeiende opdracht met ruimte voor initiatief. Je wordt aangemoedigd om je eigen accent toe te 
voegen aan de job. We staan open voor je voorstellen en suggesties. 

✓ een organisatie waar deeleconomie en duurzaamheid ingebed is in onze dagelijkse werking. Als 
werknemer kan je voor privédoeleinden gebruik maken van onze infrastructuur en wagenpark. 

 
 

JOUW OPDRACHT 
Je komt terecht in een gemotiveerd en gedreven team met medewerkers met een divers profiel. Het 
Vrijetijdspunt streeft de volgende doelstellingen na: 

1. De uitbouw van een waardevol inclusief en doelgroepspecifiek vrijetijdsaanbod 
2. Individuele vrijetijds trajectbemiddeling 
3. Vorming, sensibilisering en ondersteuning van het vrijetijdsveld 
4. Beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging 

 
Als brugfiguur in het jeugdlabo4 werk je mee van bij de start van het project. Dit wil zeggen dat je mee het 
traject van het jeugdlabo4 helpt uitstippelen. Na een kort veldonderzoek, zoomen we dieper in op bepaalde 
regio’s.  Je werkt samen met verschillende partners uit de buurt om te kijken op welke manier meer aanbod 
voor kinderen en jongeren met een beperking kan gecreëerd worden. Als brugfiguur zoek je verbindingen 
tussen verschillende lokale jeugdspeler: de lokale besturen (jeugddiensten), de kinderen en jongeren met een 
beperking en hun netwerk en de bestaande jeugdwerkinitiatieven. Je bent de trekker die gaat kijken welke 
ondersteuning nodig is.  
 
 

ALGEMEEN PROFIEL 
✓ Je bent net als ons overtuigd dat vrije tijd een basisrecht is.  
✓ Je probeert in te spelen op de noden die je detecteert. 
✓ Je hebt ervaring in het jeugdwerk. 
✓ Je bent dynamisch en ondernemend. 
✓ Je slaagt erin mensen te motiveren en enthousiasmeren. 
✓ Je bent assertief en kunt je standpunt/belang met argumenten verdedigen. 
✓ Administratief werk ifv opvolgrapporten en subsidiering schrikt niet af.  
✓ Je kan zelfstandig werken in nauw overleg met je team en leidinggevende. 
✓ Je kan je eigen functioneren bespreken met je collega’s en leidinggevende. 

 
   

 



 
 

 
SPECIFIEK PROFIEL 

✓  Heb je een diploma in de menswetenschappelijke richting? En/of… heb je ervaring in de zorgsector? 
Of… je denkt dat je (zonder dit diploma) tóch de geschikte kandidaat bent? Aarzel dan niet om te 
solliciteren!  

✓ Het is een pluspunt als je ervaring hebt in het (jeugd)werk met kwetsbare doelgroepen. 
✓ Je bent sterk in netwerken. Je legt vlot contacten en benut mogelijkheden tot samenwerking. 
✓ Je straalt vertrouwen uit en kan mensen meenemen in je verhaal. 
✓ Je gaat aan de slag met kansen en sterktes van de verschillende partijen in de samenwerking. 
✓ Je bezit de juiste skills om op een gepaste manier te communiceren. Je past je aan naar gelang de 

groep of persoon waar je voor staat. 
✓ Je beschikt over een rijbewijs B. 

✓ Een recent bewijs van goed gedrag en zeden is noodzakelijk. 
✓ Als team omarmen we diversiteit! We proberen hier binnen ons medewerkersbeleid ook actief op in 

te zetten door gelijke kansen te bevorderen. Meer mix binnen ons team juichen we dan ook toe. Wie 
je bent en wat je kan is belangrijker dan je leeftijd, handicap, geaardheid, geslacht of afkomst.  

 
MEER INFORMATIE? 
Wie geïnteresseerd is, vindt op onze website meer info: www.oranje.be, www.vrijetijdspunt.com of 
www.destroom.be/website. Indien er onduidelijkheden zijn omtrent de vacature, job inhoud of werking van 
het Vrijetijdspunt, contacteer Dimi Haezebrouck, via 050 341 341. 
 
 

INTERESSE? 
Laat ons proeven van je enthousiasme en je motivatie. Vertel ons iets meer over je  achtergrond. Stuur ons ten 
laatste tegen 14/01/2019 je sollicitatiebrief en je curriculum vitae naar personeel@oranje.be. Vermeld de 
functie waarvoor je solliciteert.  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.oranje.be/
http://www.vrijetijdspunt.com/
http://www.destroom.be/website.
mailto:personeel@oranje.be

