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Vacature coördinator buitenschoolse 

opvang en activiteiten Zottegem 
Voltijds – onbepaalde duur 

Zet in Zottegem een lokaal samenwerkingsverband op om buitenschoolse 

opvang- en vrijetijdsaanbod beter te laten aansluiten bij de noden en 

behoeften van kinderen en gezinnen. Word daarbij Bataljong-expert. 

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

voorvechters van sterk beleid voor jonge inwoners. 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. Bataljong levert een uitgebreid pakket diensten aan jeugdambtenaren, schepenen 

en jeugdraden met o.a. vorming, uitwisseling, begeleiding, producten, advies en publicaties.  

Takenpakket projectcoördinator BOA en UiTPAS Zottegem (75%) 
In het kader van de overgangsmaatregelen van het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten 

(BOA), stelt Bataljong - in opdracht van de Stad Zottegem - een Projectcoördinator aan voor de 

analyse, uitwerking en implementatie van het BOA-beleid en de coördinatie van UiTPAS in 

Zottegem. Het decreet BOA beoogt een betere afstemming tussen buitenschoolse opvang en 

activiteiten voor alle kinderen en gezinnen. Het zet het lokaal bestuur in de regierol. Met de 

invoering van de UiTPAS met kansentarief wil stad Zottegem dan weer de vrijetijdsparticipatie van 

inwoners (met een laag inkomen) verhogen. Voor deze opdracht word je tot eind 2025 tewerkgesteld 

als extern expert op de site van de Bevegemse Vijvers in Zottegem. Je werkt op het scharnierpunt 

tussen Welzijn en Vrijetijd. Je werkt er minstens 3 jaar aan volgende concrete taken:  

Je maakt een enerzijds een uitgebreide omgevingsanalyse van het aanbod van Buitenschoolse 

Opvang, Onderwijs, Welzijn, Cultuur, Jeugd en Sport. Je brengt anderzijds de behoeften van 

kinderen (3-14 jaar) en gezinnen in kaart. Je trekt daaruit heldere conclusies rond de 

uitdagingen in de afstemming tussen vraag en aanbod. 

Je werkt binnen de Stad Zottegem aan een straffe en gedragen BOA-visie met bijzondere aandacht 

voor de ontwikkelingskansen van kinderen in kwetsbare situaties. Samen met alle relevante 

stakeholders vertaal je de visie naar doelstellingen en acties.  

Je zet een lokaal samenwerkingsverband op rond BOA en gaat ook voor de UiTPAS op zoek 

naar een netwerk van partners. Je zet enkele proefprojecten op en schaalt die gefaseerd verder 

op naar grotere samenwerkingen (meer partners), met een hoger bereik (meer kinderen en 

gezinnen) en een meer structureel karakter.  

Je wendt expertise uit het werkveld van BOA en UiTPAS aan om medewerkers van stadsdiensten 

en stakeholders te vormen, te coachen, te versterken. 
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Je zorgt finaal voor een betere toeleiding naar het aanbod van de stad en haar partners, met 

bijzondere aandacht voor de communicatie met kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties. 

Takenpakket stafmedewerker BOA bij Bataljong (25%) 
Je koppelt je lokale expertise met BOA en UiTPAS aan een bovenlokale netwerk- en 

ondersteunersrol binnen Team Regie Vrije Tijd van Bataljong. Hiervoor verplaats je je geregeld naar 

Antwerpen of Gent, waar Bataljong kantoren heeft.  

Je participeert actief aan bovenlokale netwerken rond BOA zoals met Hogescholen en VVSG. 

Je adviseert de belangenbehartigers van Bataljong met je concrete ervaringen op het ter rein. 

Je verspreidt je BOA-expertise door het geven van advies aan andere lokale besturen, het geven 

van vormingssessies op events van Bataljong, het schrijven van artikels (web en Dropzone)… 

Je maakt binnen het Team Regie Vrije Tijd voortdurend koppeling met de kernvisie van Bataljong en 

de andere lopende themalijnen zoals een inclusiever jeugdwerk, de linken met welzijn, enz.  

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

Door jouw natuurlijke band met kinderen en hun verenigingen vertaal jij hun behoeften vlotjes 

naar straffe instrumenten voor een goed lokaal opvang en - vrijetijdsbeleid.  

“Iedereen heeft recht op vrijetijdsaanbod op maat!”, roep je, terwijl je overloopt van de ideeën om 

kwetsbare groepen te verbinden met bestaand of vernieuwend aanbod.  

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

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

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

Je pendelt graag tussen verschillende realiteiten: van lokale organisatoren, via stedelijke diensten 

en intergemeentelijke samenwerkingen, naar sectorale netwerken. 

Je hebt voeling met lokale besturen en maakt gebruik van jouw ervaring met beleidsprocessen 

om verbindend te werken tussen diverse belangen, partners en beleidsniveaus.  

Je hebt affiniteit met Vlaamse ondersteuningsstructuren in de welzijns- en vrijetijdssector. 

Bataljong biedt 
Een job in een jonge en dynamische organisatie in een team van 23 medewerkers. Deel 

tewerkgesteld bij Bataljong, deels in Zottegem dichtbij de teams Vrije Tijd en Welzijn.  

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

32 verlofdagen per jaar, 4 extra feestdagen, glijdende werkuren en uitgebreide telewerkopties. 

Tewerkstellingsplaats in Zottegem (minstens 3 dagen) én sporadisch in hartje Antwerpen of Gent. 

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, en een gsm aankoopvergoeding. 

→ Reisbijstandsverzekering én hospitalisatieverzekering. 

Hoe solliciteren? 
Bezorg je sollicitatiebrief met cv én deze schriftelijk proef uiterlijk zondag 27 november digitaal 

aan indy.marchal@bataljong.be. Voor inhoudelijke vragen: bert.delville@bataljong.be. 

Sollicitatiegesprekken hebben plaats op dinsdag 6 december 2022. 

 

Wij komen actief op tegen racisme en discriminatie. 

https://bataljong.be/sites/default/files/wysiwyg/2022%20schriftelijke%20proef%20projectco%C3%B6rdinator%20BOA%20Zottegem.pdf
mailto:indy.marchal@bataljong.be
mailto:jurgen.sprangers@bataljong.be

