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Vacature beleidsmedewerker en 

procesbegeleider vrije tijd 
Voltijds (4/5de mogelijk) – onbepaalde duur 

 

Begeleid lokale besturen in een vrijetijdsbeleid op maat van álle kinderen en jongeren. 

Vuur - samen met een netwerk van Vlaamse en bovenlokale jeugdwerkorganisaties - het 

meerjarenproject Komaf aan: waar vrije tijd rijmt op inclusiviteit. 

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 sectoraal projectcoördinator Komaf (60%) 
Binnen het lokaal jeugdbeleid is regie van vrijetijdsaanbod voor álle kinderen en jongeren een 

kernopdracht van een lokaal bestuur. Daarin wil Bataljong werk maken van een divers en inclusief 

jeugdwerk en jeugdaanbod. Samen met De Ambrassade, KeKi en JINT zet Bataljong een breed, 

sectoraal ondersteuningsproject op: Komaf – waar vrije tijd rijmt op inclusiviteit. We werken aan het 

versterken van een reflectieve houding bij organisatoren, het wegwerken van drempels voor tal van 

doelgroepen en het eigen maken van een inclusieve communicatie. Komaf verknoopt bovenlokale 

expertise met lokale noden bij jeugdorganisaties en lokale besturen, via o.a. vorming en begeleiding. 

 

• Je coördineert het meerjarenproject Komaf samen met een medewerker bij De Ambrassade en 

KeKi. Je stemt voortdurend af met beleidsmedewerkers van Vlaamse jeugdwerk- en 

vrijetijdsorganisaties en zet de doelstellingen om in een reeks acties om de indicatoren te halen.  

• Je bouwt expertise op rond het recht op vrije tijd en diverse doelgroepen.  

• Je brengt lerende netwerken samen, koppelt lokale vormingsnoden aan bovenlokaal aanbod, zet 

wervende evenementen op, voert campagnes en ontsluit expertise op een digitaal platform. 

• Je begeleidt lokale besturen op maat in hun processen om het recht op vrije tijd te realiseren.  

• Je monitort veranderende contexten en regelgeving die impact hebben op lokaal vrijetijdsaanbod en 

speelt er proactief op in, altijd vertrekkend vanuit je expertise over kinderen en jongeren.  
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Takenpakket procesbegeleiding vrije tijd bij lokale besturen (40%) 
• Je begeleidt lokale besturen op maat in hun processen om het recht op vrije tijd te realiseren 

voor alle jonge inwoners. Dat doe je vanuit een integrale blik die de sectoren jeugd, sport en 

cultuur overstijgt. Je focust ook op informele vrije tijd in de publieke ruimte (spelen, skaten, 

sporten, rondhangen…). Je legt gemakkelijk bruggen met onderwijs, kinderopvang, welzijn … 

• Je gaat onderzoekend aan de slag en coacht lokale besturen om met kinderen en jongeren in 

dialoog te gaan over hun vrijetijdsnoden. Je verwerkt de data uit die gesprekken, ziet linken met 

algemene beleidsdata en formuleert aanbevelingen in een rapport. 

• Het eerste jaar begeleid je zo de Stad Turnhout naar kind- en jeugdvriendelijke vrijetijdsbeleid. 

• Als creatieve geest schrijf je mee aan onze visie, ontwikkel je tools en begeleid je vormingen.  

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, jongeren en hun verenigingen vertaal jij hun 

vrijetijdsbehoeften vlotjes naar straffe instrumenten voor een goed lokaal vrijetijdsbeleid.  

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

allerhande groepen te verbinden met bestaand of vernieuwend aanbod.  

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

• Complex projectmanagement met stakeholders op de derde lijn zit je als gegoten.  

• Je combineert analytisch vermogen met een talent als begeleider van groepsprocessen. 

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

lokale besturen, naar sectorale vertegenwoordigingsplekken. 

• 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 vrijetijdssector. 

• 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: centrum van Antwerpen, op wandelafstand van station Antwerpen-Centraal. 

• 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: bert.delville@bataljong.be. 

• Sollicitatiegesprekken staan gepland op vrijdag 31 maart 2023. 

 

Wij komen actief op tegen racisme en discriminatie. Ervaar je een drempel om te sol liciteren voor 

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

https://bataljong.be/sites/default/files/2023-02/2023%20Schriftelijke%20proef%20beleidsmedewerker%20en%20procesbegeleider%20vrije%20tijd.pdf
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mailto:bert.delville@bataljong.be

