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VOLTIJDSE VACATURE ONBEPAALDE DUUR 

Participatiemedewerker jeugdbeleid Vlaamse 
Jeugdraad (m/v/x) 
Datum: 1 april 2021 

De Ambrassade zoekt een participatiemedewerker jeugdbeleid voor de Vlaamse Jeugdraad, onbepaalde duur 
contract. Je kan solliciteren door je ingevuld sollicitatieformulier voor 3 mei 2021 om 9u30, aan 
ikwileenjob@ambrassade.be te bezorgen.  

De Ambrassade zet mensen en organisaties mee in beweging om sterk jeugdwerk, kwaliteitsvolle jeugdinformatie 
en stevig jeugdbeleid te realiseren. Zo maken we samen werk van een samenleving die de levenskwaliteit, stem en 
kansen van álle kinderen en jongeren versterkt. 

Jouw ambitie 

Als participatiemedewerker jeugdbeleid maak je elke dag onze missie mee waar. Je strijdt voor een samenleving 
waarin kinderen en jongeren zich ten volle ontplooien en hun leven zelf in handen kunnen nemen. Samen met je 
collega’s uit team jeugdraad maak je de ambities van de Vlaamse Jeugdraad en De Ambrassade mee waar.  
Je volgt beleidsparticipatietrajecten voor de Vlaamse Jeugdraad op waarbij je vertrekt vanuit de dromen, noden en 
ideeën van kinderen, jongeren en hun organisaties. Je ondersteunt jonge vrijwilligers bij 
beleidsparticipatieprocessen, vertaalt complexe materie op maat van jongeren, en bent gedreven om de stem van 
kinderen, jongeren en hun organisaties tot bij beleidsmakers te brengen. Je werkt het eerste anderhalf jaar actief 
rond de prioriteit goed in je vel en geeft mee vorm aan de participatietrajecten van de prioriteiten klimaat en gelijke 
kansen.  
Organisatiebreed maak je mee deel uit van de projectgroep WADDIST, die de verdere uitbouw van deze nieuwe 
participatie- en onderzoekstool realiseert. 

Jouw resultaatsgebieden 

• Je zorgt ervoor dat de Vlaamse Jeugdraad kwaliteitsvolle beleidsparticipatieprocessen realiseert: 

• Je werkt het eerste anderhalf jaar actief rond de prioriteit goed in je vel en geeft mee vorm aan de 
participatietrajecten van de prioriteiten klimaat en gelijke kansen. Samen met vrijwilligers (jongeren 
en jeugdwerkers) verzamel je de mening van kinderen, jongeren, jeugdwerkers en andere experten 
rond deze thema’s en vertaal je dit naar standpunten en beleidsacties.  

• Je zorgt voor beleidsmatige ondersteuning van participatietrajecten, waar in januari 2021 de nieuwe 
vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad mee zijn gestart.  

• Je biedt ondersteuning bij de organisatie van projecten en evenementen van de Vlaamse Jeugdraad. 
Bij deze initiatieven staan telkens dialoog tussen jongeren, jeugdwerkers en beleidsmakers centraal.  

• Je bouwt kennis, expertise en visie op rond het opzetten en vormgeven van 
beleidsparticipatieprocessen en weet deze te vertalen naar de praktijk. 

 

• Je zorgt ervoor dat de vrijwilligerswerking van de Vlaamse Jeugdraad optimaal draait: 

• Je maakt van de werking van de Vlaamse Jeugdraad een veilige omgeving waarin elke vrijwilliger zijn 
stem kan laten horen. 
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• Je voorziet in onthaal, administratie, vorming, coaching en interne communicatie binnen de 
vrijwilligersploegen en fungeert daar zowel online als offline als eerste aanspreekpunt.   

• Je werkt samen met team Vlaamse Jeugdraad mee het vrijwilligersbeleid uit en ontwikkelt nieuwe 
acties om de vrijwilligers te werven, te ondersteunen en te motiveren. 

• Je organiseert mee het jaarlijkse vrijwilligersfeest en de vrijwilligers tweedaagse. 

 

• Je maakt deel uit van het projectteam WADDIST om deze participatie- en onderzoekstool verder uit te 
bouwen: 

• Je staat samen met collega’s mee in voor de verdere uitbouw van de jongerenparticipatietool 
WADDIST van De Ambrassade ism Artevelde Hogeschool (www.waddist.be). 

• Je versterkt het partnernetwerk rond WADDIST en zet deze jeugdbarometer in om 
participatietrajecten en beleidsmatig werken van de Vlaamse Jeugdraad te versterken. 

 

Wij zoeken iemand die … 

• 2 jaar relevante ervaring heeft mbt participatie- en vrijwilligersbeleid (professioneel of als 
vrijwilligerscoach) 

• gepassioneerd is door de leefwereld van jonge mensen  

• goesting heeft om jonge vrijwilligers te coachen en te motiveren 

• inzicht en praktijkervaring heeft op het vlak van jeugdparticipatie 

• een hart heeft voor jeugdbeleid en jeugdwerk 

• positieve alternatieven formuleert om maatschappelijke problemen aan te pakken 

• interesse heeft in de nieuwe prioritaire beleidsthema’s van de Vlaamse Jeugdraad (goed in je vel, gelijke 
kansen en/of klimaat) 

• een geboren netwerker is en initiatief neemt tot samenwerking 

• sterk is in het plannen en organiseren van projecten en evenementen  

• enthousiasmeert, motiveert en overtuigt 

• vaardig is in het communiceren met mensen met verschillende achtergronden 

• zelfstandig kan werken zonder het teamverband uit het oog te verliezen 

 
 

Wij bieden …  
• een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel autonomie en ruimte voor initiatief 

• coaching op maat, een uitgebreid individueel ontwikkelingspad en vormingsbudget 

• een jong en gedreven team van 30 medewerkers 

• veel mogelijkheid tot inspraak in en betrokkenheid bij de werking van de organisatie 

• een aantrekkelijk salaris (B1A – PC 329; minimaal 2752,84 euro bruto per maand) 

• een laptop, onkostenvergoeding gsm, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer mits openbaar 
vervoer 

• een flexibele werk-privé combinatie: aantrekkelijke vakantieregeling (25 vakantiedagen), flexibele 
recuperatie van overuren, een uitgebreid thuiswerkbeleid, … 

• een open moderne werkplek in hartje Brussel, vlakbij station Brussel Centraal 

http://www.waddist.be/
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De Ambrassade wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Ons personeelsbeleid is 
gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, 
ongeacht geslacht, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap. 

Interesse? 

• Solliciteren kan enkel door het volledig invullen van het sollicitatieformulier dat je hier kan downloaden. 

• Bijkomende informatie: Jan Raymaekers, 0477/818.605 of jan.raymaekers@ambrassade.be. Neem zeker 
ook een kijkje op www.ambrassade.be, www.watwat.be en www.vlaamsejeugdraad.be.  

• Bezorg het ingevulde sollicitatieformulier ten laatste op 3 mei 2021 om 9u30, aan 
ikwileenjob@ambrassade.be. 

• Na een brievenselectie volgt een gesprek over de motivatie en ervaringen van de kandidaten. Je ontvangt 
ter voorbereiding van dat gesprek nog een schriftelijke opdracht. We organiseren het gesprek bij voorkeur 
op de werkplek in Brussel, uiteraard met veel aandacht voor veiligheid en coronaproofheid.  

• Het selectiegesprek vindt plaats op dinsdag 18 mei tussen 15u en 20u. Hou dat moment alvast vrij. 

• Indiensttreding: zo snel mogelijk. 

 

https://ambrassade.be/files/attachments/.3802/DA_20210401_Sollicitatieformulier_Participatiemedewerker_jeugdbeleid_Vlaamse_Jeugdraad.docx
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