
VACATURE AMBASSADEUR JWVA 

2 tijdelijke tewerkstellingen van 20/1/2020 tot 31/12/2020 – 80% 

 

Over JWVA 

Jeugdwerk voor Allen Jeugdwerk voor Allen (JWVA) is een netwerkorganisatie die streeft naar een 

open samenleving waarin kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare situaties alsook 

kinderen en jongeren met een handicap en hun omgeving een volwaardige vrijetijdsinvulling vinden 

op basis van hun eigen keuzes.  

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk maakt deel uit van dit netwerk en neemt hier mee een trekkende 

rol op. De projectmedewerkers JWVA staan in voor de organisatie van de regionale 

netwerkverbanden ‘Jeugdwerk voor Allen’ in Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. 

 

Taken Jeugdwerk voor Allen (uitvalsbasis Mechelen)  

Je bent in de eerste plaats een netwerker, die de juiste personen aan tafel brengt. Je gaat actief op 

zoek naar partnerorganisaties in en rond het jeugdwerk die samen willen bouwen aan de missie van 

JWVA. Je onderhoudt de bestaande samenwerkingen en voert samen acties uit. Je realiseert de 

afgesproken acties en doelstellingen. Daarnaast sensibiliseer en ondersteun je het lokale jeugdwerk, 

ook rechtstreeks. Je bent een eerste aanspreekpunt voor vragen rond toegankelijk jeugdwerk en 

staat zelf in voor advies, vorming en begeleiding. Je bent ook een uithangbord van JWVA: je maakt 

het aanbod zo breed mogelijk bekend en houdt de drempel om vragen te stellen zo laag mogelijk. 

 

Profiel 

 Je hebt ervaring in jeugdwerk.  

 Je hebt ervaring in het werken met en rond diversiteit.  

 Ervaringen, talenten en competenties zijn voor ons belangrijker dan een bepaald diploma. 

 Je hebt aanleg voor deze competenties: 

Flexibel gedrag avond- en weekendwerk en verplaatsingen zijn inherent aan 
de job 

Initiatief je zoekt actief naar nieuwe samenwerkingen 

Integriteit je bewaart een neutrale positie binnen je netwerk 

Inzicht je kan de sterktes van de partners benoemen en benutten 

Klantgerichtheid Wanneer je een vraag ontvangt, begeleid je de vraag tot een 
goed antwoord ipv enkel door te sturen. Een warme 
doorverwijzing waarbij je de vraagsteller vasthoudt en op de 
hoogte stelt van de acties die je onderneemt. 

Netwerken Je zoekt naar een interessante link met JWVA bij iedereen 
die je binnen de job ontmoet. 

Ondersteuner Je neemt een coachende houding aan ten aanzien van 
partners die ondersteuningstrajecten opnemen. Je staat hen 
bij in het ontwikkelen van de aanpak in functie van de lokale 
ondersteuning 



Organisatiesensitiviteit Je legt linken tussen regio’s en organisaties binnen het 
werkveld en stimuleert de groei van samenwerking 

Plannen en organiseren je werkt een systeem uit om overzicht te bewaren van 
lopende projecten, consulteerbaar door anderen 

Presenteren Je kan JWVA beknopt en wervend voorstellen voor een 
groep. 

Samenwerking je creëert een hartelijke en enthousiaste sfeer in een 
vergadering 

Voortgangscontrole Je analyseert periodiek de cijfers die voorhanden zijn (aantal 
vormingen, betrokken partners, budget…) en handelt 
ernaar. Je vermijdt verrassingen 

Zelfontwikkeling je zet je eigen talenten in de verf en biedt anderen hierin 
ondersteuning 

 

Aanbod  

 4/5e contract (30,4u/week) lopende tot 31/12/2020. Er is een mogelijke kans op verlenging. 

 Loonvoorwaarden van PC329, barema B1c.  

 Relevante anciënniteit wordt in rekening gebracht.  

 Uitvalsbasis: kantoor Mechelen 

 Flexibel uurrooster dat je zelf kan beheren.  

 Avond- en weekendwerk is deel van de job. 

 Overwerk kan je compenseren. 

 Je krijgt een laptop ter beschikking.  

 Je krijgt een gsm ter beschikking, VDS draagt de telefoonkosten. 

 Vergoeding voor woon-werkverkeer met de wagen en fiets.  

 Volledige terugbetaling kosten openbaar vervoer 

  Onthaaltraject  

 

Een dag in het leven van Kobe, afscheidnemend ambassadeur JWVA uit Limburg 

Ik start mijn dag met een kopje koffie en mijn mailbox. Een chirogroep zou graag een vorming rond 

ASS krijgen op hun leidingsweekend. Ik stuur de vraag door naar de netwerkpartners met de nodige 

expertise. Daarnaast lees ik een bevestiging van de locatie voor onze vormingsavond. Fijn, dan kan ik 

dat updaten op onze website en in ons facebookevenement. 

Ik trek op pad. Vorige week ontmoette ik op een studiedag iemand van een interessante organisatie. 

Ik zie ze al potentiële partner voor ons netwerk, maar ze kennen Jeugdwerk voor Allen nog niet. Dus 

een bezoekje voor een verdere kennismaking en mogelijke verdere samenwerking is aangewezen. 

Na het overleg nog even bellen met Fibe, mijn collega-ambassadeur aan de andere kant van 

Vlaanderen. Zij had in West-Vlaanderen gisterenavond vergadering met de netwerktafel. Ik luister 

eens of de werkvorm die we samen voorbereid hadden goed heeft gewerkt. 

Je werkt samen met: 

- Expert inclusie Pieter (dagelijkse aansturing) 

- Je collega JWVA-ambassadeurs Fibe, Bram en de andere nieuwe JWVA-ambassadeur 

- De stuurgroep JWVA (met VDS, Oranje en het departement CJM) 



 

Procedure 

- Solliciteer ten laatste op 5/1 

- Korte schriftelijke proef op 7/1, indienen tem 10/1 voor 12u ‘s middags 

- Gesprek 16/1 (op de hoogte op 14/1) namiddag of avond in Mechelen 


