
Vzw De Stroom in Kortrijk is een organisatie gericht op vrije tijd voor kinderen, 
jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) beperking. We willen een 
antwoord bieden op de specifieke, persoonlijke ondersteuningsvragen van kinderen, 
jongeren en volwassenen met een beperking op vlak van vrije tijd, zowel in groep als 
individueel. Wij zijn op zoek naar een m/v : 
 

 

Vrijetijdsmedewerker Jeugd  
 

JOUW FUNCTIE 
 
De Stroom is een vrijetijdsorganisatie voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden) van een beperking 
en maakt deel uit van Groep Ubuntu. Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking van een kwalitatief vrijetijdsaanbod 
voor kinderen en jongeren met een beperking. Hierbij werk je samen met een aantal vrijwilligers vanuit een coachende 
en motiverende rol. Daarnaast ondersteun en coach je partners of organisaties in het omgaan met kinderen/jongeren met 
een beperking. 
 
Jouw verantwoordelijkheden situeren zich binnen een aantal resultaatsgebieden: 
 

 Organiseren en plannen van een vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren met een beperking onder 

de vorm van doelgroepspecifieke en inclusieve speelpleinwerking; daguitstappen; activiteiten… 

 Mogelijkheden creëren voor jongeren en tieners om inspraak te geven in activiteiten 

 Het uitwerken en promoten van het tieneraanbod in Zuid-West-Vlaanderen 

 Coachen en ondersteunen van vrijwilligers en professionelen in het omgaan met kinderen/jongeren met een 

extra zorgvraag of beperking 

 Samenwerken met externe partners  

 

JOUW PROFIEL 
 
Jouw basishouding stemt overeen met de visie en de pijlers van De Stroom: je handelt vanuit een visie van volwaardig 
burgerschap en inclusie. Je benadert iedereen als een uniek individu vanuit een houding van respect en gelijkwaardigheid.  
 
Je bent een organisatietalent en bent administratief nauwkeurig. Je kan vrijwilligers motiveren en enthousiasmeren. Je 
bent communicatief, enthousiast, sociaal en vlot in de omgang met cliënten en vrijwilligers. Je hebt een stipte en correcte 
houding en neemt je verantwoordelijkheid bij coördinerende taken. Je bent flexibel en klantgericht. Tevens heb je een 
flinke portie zelfstandigheid, maar kan je ook samenwerken.  
 
Je beschikt over een agogisch diploma, bij voorkeur Bach. Orthopedagogie  of gelijkwaardig door ervaring. Je kan vlot 
overweg met de PC, internet, e-mail en de verschillende MS office pakketten. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
Een attest van (hoofd)animator of ervaring in het jeugdwerk- en/of vormingswerk is een pluspunt, evenals kennis van 
het vrijetijdslandschap en ervaring met vrijwilligerswerk. Werken tijdens de schoolvakanties, avond- en weekendwerk 
schrikt je niet af.  
 

 

ONS AANBOD 
Een boeiende en leerrijke ervaring op een leuke werkplek met fijne collega’s en een toffe ploeg enthousiaste 
vrijwilligers. Je wordt aangestuurd door de coördinator van De Stroom.  
We bieden een 4/5 contract vanaf september 2021 tot en met 31 december 2023, met optie vast. Verloning volgens 
barema in paritair comité 329.01 (volgens diploma en anciënniteit). 

 

 

SOLLICITEREN 
Stuur jouw sollicitatiebrief en CV met vermelding van de vacature tem 15/08/2021 via e-mail naar 
vicky.decaluwe@groepubuntu.be . Meer informatie over De Stroom kan je vinden op onze website www.destroom.be. 
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