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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?
Sander , medewerker VTP vertelt:
Hey, ik ben Sander. Samen met mijn teamleden en een heleboel vrijwilligers werk ik een vrijetijdsaanbod uit
voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Dit is hoe een werkdag eruit 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.“
Met een tas verse koffie open ik mijn mailbox en zie ik dat Isra vraagt om eens te bellen. Isra is een
hoofdleiding die verantwoordelijk was voor de leidingsactiviteit het voorbije weekend. Ik was zelf niet
aanwezig dus bel ik haar even op en vraag hoe het is gegaan. De activiteit is goed verlopen, alleen was er een
kleine ruzie ontstaan tussen enkele begeleiders. Hij vroeg zich af of hij op een goede manier had gereageerd. Ik
geef hem wat feedback. We spreken af om dit op de volgende vergadering met de andere leiding te
bespreken.Deze staat sowieso volgende week gepland.
Even later zit ik met een aantal collega’s rond de tafel. We merkten de voorbije zomervakantie dat het niet
eenvoudig was om voldoende vrijwilligers te hebben op de speelpleinwerkingen. Bedoeling is om een plan op te
stellen rond werving van vrijwilligers. Maar ook eens te kijken hoe we vrijwilligers langer actief kunnen houden
op het speelplein.
Na een middagpauze staat de planning voor de volgende vakanties op mijn takenlijstje. ik maak de planning op
en leg een vergadering vast met de jobstudenten en hoofdanimatoren van het speelplein. Daarna neem ik
contact op met de scholen waar de speelpleinwerkingen doorgaan. We plannen een moment om de staat van
de locaties te bespreken voor de speelpleinwerking van start gaat.

In overleg met onze communicatiemedewerkster plaats ik een nieuwsbericht op de website over het verloop
van de voorbije zomervakantie. Straks toch nog even nadenken over een goede manier om dat in beeld te
brengen op onze sociale media.

“Het werd uiteindelijk best een lange werkdag vandaag, ik heb dus maar besloten om morgen
van thuis uit te werken en gewoon wat later te beginnen.”

WORD JIJ EEN COLLEGA VAN SANDER?
Momenteel zijn we bij het Vrijetijdspunt op zoek naar een nieuwe jeugdmedewerker 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 met focus op jeugdwerk.
● Je bent de eindverantwoordelijke van de speelpleinwerking en de jeugdateliers. Je kompas zijn de noden van
de doelgroep en de doelen die we dienen te bereiken als dienst.
● Je ondersteunt processen zodat vrijwilligersploegen autonoom hun werking kunnen uitbouwen. Je werkt
rond instroom, behoud en doorstroom van vrijwilligers.

PROFIEL
● Je hebt goesting om met groepen jongeren (uit kwetsbare groepen) aan de slag te gaan. Je bent een echt
groepswerker en begeeft je graag onder mensen.
● Je kan vrijwilligers werven, ondersteunen en activeren.
● Organisatie en planning schrikken 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 relativeren.
●Je beschikt over een diploma in een menswetenschappelijke richting of over elders verworven competenties
die relevant zijn voor deze functie.
● Je werkt in de ruime regio Brugge en Meetjesland. Een rijbewijs is een vereiste.

WAT BIEDEN WIJ
● We bieden je een contract van onbepaalde duur met verloning volgens het sectorale barema PC.329.
● Tewerkstelling in een innoverende organisatie met een warme en professionele werksfeer. Je komt terecht
in een enthousiast team waar elke medewerker ruimte krijgt voor initiatief.
● Een dynamische werkomgeving met mogelijkheden tot telewerk met oog voor jouw talenten en
professionele ontwikkeling.
● Een cultuur van open communiceren, dialoog en vertrouwen is ons eigen. Kunnen zijn wie je bent, stellen wij
voorop!
● 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
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?
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.
Goesting om in het Vrijetijdspunt aan de slag te gaan? Laat het ons weten via vacature@oranje.be.
Hoe? Dat kies je zelf. Vertel ons op jouw manier wie je bent en waarom je bij Vrijetijdspunt past.
Solliciteren kan tot en met 2 oktober 2022.
Op zoek naar meer informatie rond deze vacature of de selectieprocedure? Dan kun je terecht bij Katelijne
Risteyn via katelijne.risteyn@oranje.be of via 0494 62 73 69. Je mag altijd langskomen, bellen of een digitale
meet aanvragen. Onze deur staat open!
We verzekeren een vlotte en transparante aanpak van jouw sollicitatie.
Belangrijk: Het is mogelijk dat geselecteerde kandidaten snel na hun sollicitatie gecontacteerd worden. Met
alle geselecteerde kandidaten doen we een gesprek. De laatste gesprekken gaan door op dinsdag 4 oktober.

