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VRIJETIJDSPUNT VAN ORANJE VZW

Oranje vzw streeft naar een open en ontvankelijke samenleving waar iedereen een volwaardige plaats vindt. Onze
organisatie zet dienstverlening voor mensen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijke kwetsbare
doelgroepen centraal. Wonen, dagbesteding, tewerkstelling, vrije tijd, vorming en ambulante ondersteuning zijn
belangrijke pijlers binnen de organisatie. We zijn actief in Noord West-Vlaanderen en Meetjesland.

Oranje bestaat uit 22 zelforganiserende teams die bouwen aan eigen doelstellingen en verbinding leggen met andere
teams, buurt en samenleving. Vertrouwen en dialoog staan centraal in elk team, met oog voor talenten en competenties
van elke medewerker. Binnen onze teams hebben we oog voor diversiteit. Wie je bent en wat je mogelijkheden zijn is
belangrijker dan leeftijd, beperking, genderidentiteit, geslacht of afkomst.

www.vrijetijdspunt.com

HOE GAAT DAT, WERKEN BIJ VRIJETIJDSPUNT?
Joke , medewerker VTP vertelt:

Hey, Ik ben Joke. Samen met mijn collega’s sta ik in voor het uitbouwen en het organiseren van een vrijetijdsaanbod voor
volwassenen met (vermoeden van) een beperking. Dit doen we niet alleen. Een poule vrijwilligers staat in de front en aan
de basis van onze werking. Mijn job bestaat voornamelijk uit het werven, coachen en ondersteunen van deze vrijwilligers
om zo leuke activiteiten aan te bieden. Dit is hoe een werkdag er voor mij uit ziet:

“‘s Ochtends is het altijd even zoeken aan welk bureau ik die dag zal werken. We werken niet met vaste
plaatsen, dat vind ik best leuk, zo werk ik regelmatig eens met iemand anders in dezelfde ruimte.“

Mijn collega Sander zet elke ochtend een grote kan koffie. Dit is altijd mijn eerste stop. Vandaag start ik mijn dag wat
later want dit weekend was er ‘clubrock’. Met de verschillende werkingen hebben we een klein festival georganiseerd en
ik heb nog tot laat meegeholpen met de vrijwilligers tijdens de opkuis. Vandaag plan ik om rustig mijn mailbox te
checken en mijn agenda voor de komende weken in te plannen. Daarna verstuur ik een evaluatieformulier naar de ouders
van de deelnemers om de voorbije periode te evalueren. Naast de mening van de deelnemers, luisteren we ook graag naar
hun ouders.

Deze namiddag heb ik nog een overleg gepland met enkele vrijwilligers. Ze hebben een idee voor een promoactie en willen
graag ook de mogelijkheden tot het zoeken van sponsors bespreken. Ik heb nog wat hapjes en drankjes over van dit
weekend dus deze zet ik dan klaar om hen te kunnen ontvangen. Voor het overleg telefoneer ik nog kort even met onze
dienst communicatie om hun insteken te horen als het gaat over het werven van sponsors of promoacties. Zij hebben
hier vaak een ruime kijk op en ik betrek ze graag al op voorhand.

Om de dag af te sluiten steken we de koppen nog eens samen met de collega’s. We zijn bezig met een actieplan rond het
werven van vrijwilligers. Elk teamlid heeft een stukje voorbereid en we geven elkaar een eerste stand van zaken.

“Ik kon de dag met een voldaan gevoel afsluiten, ik kreeg veel complimenten van mijn collega’s over mijn
geleverde werk dit weekend en dat deed deugd.”

http://www.vrijetijdspunt.com
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WORD JIJ EEN COLLEGA VAN JOKE?

Momenteel zijn we bij Vrijetijdspunt op zoek naar een nieuwe educatief medewerker om ons aanbod te ondersteunen.
Een uitdagende opdracht waar we enthousiaste mensen voor kunnen gebruiken.

JOUW OPDRACHT

● Je werkt samen met je collega’s aan een divers vrijetijdsaanbod.
● Je vertaalt de visie en doelstellingen van Vrijetijdspunt naar de werkingen en houdt rekening met de noden van de
doelgroep.
● Je ondersteunt en coacht vrijwilligers. Als eindverantwoordelijke ondersteun je de nodige processen zodat
vrijwilligersploegen autonoom hun werking kunnen uitbouwen. Als procesbegeleider blijf je zoveel mogelijk buiten het
operationele mandaat van de vrijwilligers.

PROFIEL

● Je hebt veel zin en energie om dagdagelijks vrijwilligers te coachen en ondersteunen. Planmatig werken en organiseren
schrikt je niet af.
● Je kan je flexibel opstellen en durft daarin je eigen grenzen en mogelijkheden aan te geven.
● Je kan zelfstandig werken in nauw overleg met je team en leidinggevende en kan je eigen functioneren bespreken.
● Je bent ondernemend en streeft naar oplossingen. Je kan mensen motiveren.
● Je kan relativeren.
● Je beschikt over een diploma in een menswetenschappelijke richting of over elders verworven competenties die
relevant zijn voor deze functie.
● Relevante ervaring in het werken met kwetsbare groepen is een pluspunt.
●Je beschikt over een rijbewijs B.

WAT BIEDEN WIJ

● We bieden je een contract van onbepaalde duur met verloning volgens het sectorale barema PC.329. Het aantal uren is
bespreekbaar in onderling overleg, van deeltijds tot voltijds.
● Tewerkstelling in een innoverende organisatie met een warme en professionele werksfeer. Je komt terecht in een
enthousiast team van 10 medewerkers waar iedereen ruimte heeft voor initiatief.
● Een dynamische werkomgeving met mogelijkheden tot telewerk en met oog voor jouw talenten en professionele
ontwikkeling. Je geniet van glijdende werkuren naargelang avond- en weekendwerk.
● Tewerkstelling in een organisatie die duurzaamheid en deeleconomie belangrijk vindt. We stimuleren het gebruik van
het openbaar vervoer, hebben elektrische fietsen, voorzien de mogelijkheid om een wagen van de dienst te gebruiken en
stellen graag onze zalen en ruimtes ter beschikking.



SOLLICITEREN

Goesting om in Vrijetijdspunt aan de slag te gaan? Laat het ons weten via vacature@oranje.be met vermelding van de
functie ‘educatief medewerker’.

Hoe? Dat kies je zelf. Vertel ons op jouw manier wie je bent en waarom je bij Vrijetijdspunt past.

Laat ons proeven van jouw enthousiasme en overtuig ons dat jij de juiste persoon bent om ons team te vervolledigen of
maak gewoon eens kennis met ons.

Solliciteren kan tot en met zondag 19 maart 2023.

Op zoek naar meer informatie rond deze vacature of de selectieprocedure? Dan kun je terecht bij Fibe Waes via
fibe.waes@oranje.be of via 0479 63 39 87. Je mag altijd langskomen, bellen of een digitale meet aanvragen. Onze deur
staat open!

We verzekeren een vlotte en transparante aanpak van jouw sollicitatie.

Je bent best benieuwd wat jouw taak kan zijn in onze organisatie? Of misschien ben je wel benieuwd hoe je jouw
ervaringen en talenten kunt inzetten? Je bent niet per se op zoek naar een nieuwe job maar je wil Vrijetijdspunt wel beter
leren kennen? Ook voor jou staat onze deur open!

Opgelet! Het is mogelijk dat geselecteerde kandidaten snel na hun sollicitatie gecontacteerd worden. Met alle
geselecteerde kandidaten doen we een gesprek.

mailto:vacature@oranje.be

