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Vacature stafmedewerker 

beleidsparticipatie en ondersteuner 

Vlaams-Brabant en Brussel 
Voltijds (4/5de mogelijk) – onbepaalde duur 

Bataljong gaat voor meer, beter en breder lokaal jeugdbeleid. 
Bataljong is een ledenorganisatie van steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel. Kinderen 

en jongeren zijn volwaardige burgers en verdienen in alle beleidsdomeinen een aanpak op maat. 

Bataljong verbindt en inspireert steden en gemeenten en behartigt hun belangen als het  over 

(boven)lokaal beleid voor kinderen en jongeren gaat. Dit doen we door een uitgebreid pakket diensten 

aan te leveren aan jeugdambtenaren, schepenen en jeugdraden met o.a. vorming, uitwisseling, 

procesbegeleiding op maat, producten, advies en publicaties.  

Takenpakket stafmedewerker beleidsparticipatie (60%) 

Drijvende kracht in ons team ‘beleidsparticipatie van kinderen en jongeren’ 

Vanuit een sterk geloof in beleidsparticipatie versterk je jeugdambtenaren, jeugdraden en schepenen 

bij het uitbouwen van participatie van kinderen, jongeren en hun verenigingen aan het gemeentelijk 

beleid.  

• Je bouwt expertise en netwerk op rond participatie van kinderen en jongeren aan het lokale beleid.  

• Je brengt een commissie van jeugdambtenaren en partners samen en geeft samen met hen 

vorm aan visie, methodieken, begeleidingsmodellen, info en tools rond beleidsparticipatie. 

• Je zet mee je schouders onder de ondersteuning van jeugdambtenaren en jeugdraden rond de 

aankomende gemeenteraadsverkiezingen.  

• Je zet regionale uitwisselingen op met jeugdraden uit Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen.  

• Je begeleidt lokale besturen en jeugdraden op maat in hun processen om participatie te 

realiseren voor alle jonge inwoners. 

Takenpakket ondersteuner Vlaams-Brabant en Brussel (40%) 

Initiëren, faciliteren en uitbouwen van jeugdregio’s  

Als regionaal gezicht van Bataljong ondersteun je het uitbouwen van jeugdregio’s. Een jeugdregio is 

een samenwerkingsverband tussen lokale besturen rond vrijetijdsbeleid, participatie of breed 

jeugdbeleid. 

• Je begeleidt beginnende en meer ontwikkelde jeugdregio’s in hun samenwerking. 

• Je versterkt samen met je collega’s het bovenlokale jeugdbeleid. Jullie verdiepen de visie, 

faciliteren horizontaal leren tussen regio’s en behartigen belangen naar Vlaanderen  toe. 

• Als regio-ondersteuner vertaal je klanken uit de lokale jeugdbeleidspraktijk naar de thematische 

teams binnen Bataljong. Omgekeerd verbind jij thematische expertise (tools, vormingen, enz.) met 

de lokale praktijk.  

• Je bent aanspreekpunt voor lokale besturen in je regio, onthaalt startende jeugdambtenaren en 

schepenen, organiseert 3x / jaar een netwerkmoment voor jeugdambtenaren. 
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Streven naar een inclusief jeugdaanbod en een sterk lokaal jeugdwerkbeleid 

Regie van vrijetijdsaanbod voor álle kinderen en jongeren is een kernopdracht van een lokaal bestuur. 

Samen met De Ambrassade, KeKi en JINT zet Bataljong een breed, sectoraal ondersteuningsproject 

op: Komaf – waar vrije tijd rijmt op inclusiviteit. Onder aansturing door de projectcoördinator Komaf 

sta je in voor deze taken: 

• Je bouwt een netwerk uit van jeugd- en diversiteitspartners in Vlaams-Brabant en Brussel en 

verknoopt expertise rond inclusiviteit (en vrije tijd) met lokale besturen en lokaal jeugdwerk.  

• Je stimuleert jeugd- en vrijetijdsdiensten in het uitbouwen van een modern jeugdwerkbeleid, met 

aandacht voor diversiteit, experiment, participatie en kruispunten met andere domeinen. 

Profiel 
• Je bent jong van geest, houdt van humor en gaat graag op in de sfeer van een team.  

• Je bent een dynamische, hands-on collega die de balans vindt tussen drive en rust uitstralen.  

• Je bent graag (digitaal) onderweg: van interne overleggen, via vormingsdagen en 

netwerkmomenten naar bezoeken aan lokale besturen. 

• Je bent in je nopjes als begeleider van netwerkmomenten, vormingen en groepsprocessen. 

• Je gelooft rotsvast in participatief beleid en de competentie van kinderen en jongeren om mee 

oplossingen aan te reiken voor de meest complexe samenlevingsproblemen.  

• Je kijkt er naar uit om ook ’s avonds en in ’t weekend de baan op te gaan om zoekende jeugdraden 

te ondersteunen en te dynamiseren. 

• Je hebt een hart voor lokale besturen en een passie voor inclusief jeugdaanbod. 

• Je bent een netwerker en ondersteuner pur sang, die energie haalt uit het verbinden van lokale 

besturen met elkaar en met middenveldpartners. Je bouwt bruggen alsof het niets is.  

• Je reflecteert kritisch over expliciete én impliciete drempels en communiceert inclusief. 

Bataljong biedt 
• Een job in een jonge en dynamische organisatie in een warm team van 22 medewerkers. 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur - 4/5de werken is bespreekbaar.  

• 32 verlofdagen, 4 extra feestdagen, flexibiliteit in werkuren en -planning, uitgebreide telewerkopties. 

• Tewerkstellingsplaats in hartje Antwerpen en/of het centrum van Diest. 

• Verloning volgens het loonbarema van de sociaal-culturele sector, PC 329.01, Barema B1b. 

• Een aantrekkelijk pakket van extralegale voordelen:  

→ Maaltijdcheques van 7 euro per dag.  

→ Gratis woon-werkverplaatsing met openbaar vervoer. 

→ De maximale fiets- en autovergoeding voor verplaatsingen in opdracht. 

→ Een gsm-abonnement t.w.v. 30 euro per maand. 

→ Reisbijstandsverzekering én hospitalisatieverzekering. 

Interesse? 
• Mail je sollicitatiebrief, cv én deze proef uiterlijk zondag 19 maart naar solliciteren@bataljong.be 

met vermelding voor welke vacature je solliciteert. 

• Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij: ellen.degrauwe@bataljong.be. 

• Sollicitatiegesprekken staan gepland op donderdag 30 maart 2023. 

 

 

Wij komen actief op tegen racisme en discriminatie. Ervaar je een drempel om te solliciteren 

voor deze vacature? Laat het ons weten – we bekijken graag samen met je de mogelijkheden.  

https://komaf.be/nl
https://bataljong.be/sites/default/files/2023-02/2023%20Schriftelijke%20proef%20stafmedewerker%20beleidsparticipatie.pdf
mailto:solliciteren@bataljong.be
mailto:ellen.degrauwe@bataljong.be

