
 

 

 
Tumult vzw is een jeugdwerkorganisatie, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse 

Overheid. Tumult streeft ernaar kinderen en jongeren elkaar te laten ontmoeten, over de 

grenzen van verschillen heen, met extra aandacht voor kinderen en jongeren die het 

jeugdwerk soms moeilijker bereikt. Zo willen we kinderen en jongeren constructief met 

conflict leren omgaan. Ondersteund door 8 medewerkers zetten de vrijwilligers van de 

Tumult kampen en cursussen op voor kinderen in armoede of met een vluchtverhaal, geven 

ze jeugdleiders vormingen over pesten, conflicten en agressie, begeleiden ze een jaarlijkse 

inleefreis en organiseren ze samen met jongeren projecten rond maatschappelijke actie. 

Meer info op www.tumult.be.  

 
Tumult breidt uit en zoekt een nieuwe medewerker. Iedere zomervakantie zetten we 9 

interculturele kampen op voor kinderen van diverse leeftijdsgroepen (6-16 jaar). De kampen 

zijn bedoeld voor kinderen in armoede of kinderen met een vluchtverhaal. Naast ouders 

schrijven ook organisaties kinderen in: opvangcentra, CAW, OCMW… De kampen worden 

ook begeleid door (vluchtelingen)jongeren. Zij volgen een cursus startanimator, animator of 

hoofdanimator in de paasvakantie. De vrijwilligers worden tijdens het jaar bij de werking 

betrokken via allerlei activiteiten en vorming. We rekenen bijkomend op kookploegen en 

vrijwillige chauffeurs. Jouw taak bestaat erin zowel de kampen als de vrijwilligerswerking 

inhoudelijk en logistiek mee vorm te geven. 

 

 
Je bent een geschikte kandidaat voor Tumult:  

■ als je je kan vinden in de missie en visie van Tumult. 

■ als je geen twijfelaar bent en problemen durft aan te pakken. Samen met vrijwilligers zoek 

je steeds naar de best mogelijke manier om dingen te organiseren en problemen aan te 

pakken. 

■ als je zonder meer met een divers jongerenpubliek aan de slag kan. 

■ als je vlot bent in de omgang met collega’s en vrijwilligers. 

■ als je ervaring hebt in het jeugdwerk als vrijwilliger en/of professioneel. 

■ als je bereid bent tot veelvuldig avondwerk en weekendwerk. 

■ als je vlot overweg kan met een pc en de gebruikelijke toepassingen. 

■ als je van afwisseling en variatie in job houdt. 

■ als je open staat voor andere talen en culturen. Je bent een brugfiguur die verschillen kan 

overstijgen. 

 

 

http://www.tumult.be/
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/archief/programmas/journaal/2.23552/2.23553/1.1383898
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/archief/programmas/journaal/2.23552/2.23553/1.1383898


Je bent een geschikte kandidaat voor deze job  
■ als je graag met twee voeten in het werkveld staat. De zomermaanden zijn jouw 

topmaanden, maar ook bureauwerk schrikt je niet af.  

■ als je vertrouwd ben met de dagelijkse leefwereld en realiteit van kinderen en jongeren in 

een kwetsbare positie en/of een vluchtverhaal.  

■ als je vlot overweg kan en kan communiceren met verschillende doelgroepen.  

■ als je stressbestendig bent, planmatig en zelfstandig kan werken. 

■ als je goed kan coachen en verantwoordelijkheid kan delen. Je vertrekt vanuit talenten, 

versterkt vrijwilligers vanuit hun eigen kracht, bent geduldig en zorgzaam, maar kan 

tegelijkertijd ook grenzen stellen. 

■ als je ook zelf niet bang bent om voor een groep te gaan staan, de groep aanvoelt en hen 

dingen kan bij brengen.  

■ als je talent hebt in organiseren, opvolgen en delegeren. 

■ als je beschikt over een rijbewijs B. 

Je staat – samen met een collega – in voor de inhoudelijke aansturing van de 

kampenwerking: 

■ Je zet structuren op om de kampenwerking samen met vrijwilligers vorm te geven. 

■ Je zet evaluaties op, zorgt voor continuïteit en implementeert de conclusies. 

■ Je bepaalt de kampthema’s met de vrijwilligers en stelt een zomerprogramma op 

■ Je trekt ook zelf de baan op om mee promotie te maken voor de kampen 

■ Je bouwt instrumenten uit die een kwalitatief kamp garanderen (voorbereiding, 

opbouw activiteiten, draaiboek, leefregels, duurzaam op kamp, noodplannen…). 

■ Je volgt de verschillende kampvoorbereidingen op (van aan de zijlijn). 

■ Je staat in voor de zorg en de begeleiding van je hoofdanimatoren, animatoren en 

startanimatoren, met bijzondere aandacht voor het samenspel tussen hen. 

■ Je evalueert mee de (stages van de) (hoofd)animatoren. 

■ Je garandeert een doelgroep specifieke zorg en een heldere communicatie naar 

ouders, organisaties, collega’s en andere belanghebbenden. 

Je staat – opnieuw in samenwerking met een collega – in voor de administratieve en 

logistieke organisatie van de kampen: 

■ Je boekt locaties en maakt afspraken met de eigenaars. 

■ Je beheert het kampmateriaal en zorgt voor aankopen, afspraken, vervoer… 

■ Je werft kookploegen en stuurt hen aan. 

■ Je werft chauffeurs en stelt vervoersplannen op. 

■ Je volgt, samen met een collega, de inschrijvingen op, verzamelt medische fiches en 

garandeert een vlotte communicatie met deelnemers. 

■ In samenspraak met collega’s beheer je de kampbudgetten en maak je de 

subsidiedossiers van Toerisme voor Allen. 

Tijdens de zomer ben je als eerste aanspreekpunt beschikbaar voor de vrijwilligers, 

deelnemers en ouders. Je springt bij en stuurt bij waar nodig. Je bent flexibel inzetbaar en 

werkt zo nodig van op de verschillende kamplocaties zelf.  

 



■ Je staat in voor de werving van de startanimatoren, animatoren en hoofdanimatoren 

en zet daarvoor in samenspraak met collega’s een wervingsplan op de rails.  

■ Je vormt, coacht en begeleidt de ploeg kampvrijwilligers door het opzetten van 

meerdere activiteiten en vormingsmomenten tussen oktober en mei: bv. een 

weekend, een startdag, een vormingsdag, een bedankingsfeest…   

■ Je betrekt de vrijwilligers bij andere delen van de werking en zorgt voor doorstroming. 

■ Via sociale media en specifieke communicatiekanalen hou je de vinger aan de pols 

van wat leeft bij de kampbegeleiding. Je bemiddelt bij conflicten of stuurt bij wanneer 

nodig. 

■ Je bouwt een netwerk uit in functie van het bereik van minderjarige vluchtelingen: 

Fedasil, centra Rode Kruis, LOI’s, OKAN-scholen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 

OCMW’s, enz. 

■ Met je expertise op het vlak van doelgroep specifieke werking versterk je de 

organisatie in haar diversiteitsbeleid en in haar streven naar een interculturele 

dialoog. 

■ Je investeert in jeugdnetwerken rond diversiteit en interculturaliteit. 

■ Je denkt mee na over manieren en methodes om het jeugdwerk toegankelijker te 

maken voor kinderen en jongeren met een vluchtverhaal.  

 

 
■ Een uitdagende job met de nodige omkadering en vanuit een sterke visie. 

■ Een team van 7 collega’s en een mix van tientallen enthousiaste vrijwilligers met 

verschillende achtergronden. 

■ Wij bieden een contract van 80% voor onbepaalde duur, aangevuld met een contract van 

20% bepaalde duur voor één jaar (mogelijks verlengbaar).  

■ Verloning volgens de baremastructuur van PC 329.01, B1c. Relevante anciënniteit kan in 

aanmerking worden genomen. 

■ De sectorvoordelen van het PC 329.01 en enkele aanvullende extralegale voordelen.  

 
■ Laat ons weten dat je interesse hebt voor de job (brief, filmpje, …) en overtuig ons 

dat jij de geknipte kandidaat ben. Dit ten laatste op vrijdag 15 december 2017. 

■ Je doet dit digitaal en stuurt je kandidatuur naar katrien@tumult.be  

■ Weerhouden kandidaten zullen op vrijdagavond 22 december om 20u een 

schriftelijke opdracht krijgen per mail. De opdracht verwachten we dezelfde avond 

nog terug. 

■ Verder weerhouden kandidaten worden verwacht in de loop van de kerstvakantie 

(namiddag of avond) voor een gesprek. 

■ Voor meer informatie kan je contact opnemen met Katrien Vissers: 015/43 56 96. - 

www.tumult.be 

Tijdens de selectie let Tumult erop iedereen dezelfde kansen 

te bieden. Talenten bij mensen zijn belangrijker dan 

geslacht, etnische afkomst, fysische of mentale 

mogelijkheden. We moedigen mensen uit kansengroepen 

dan ook speciaal aan om zich kandidaat te stellen. 

mailto:katrien@tumult.be
http://www.tumult.be/

