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Vacature Outdoor Begeleid[st]er [50 – 70%] 
AVONTUURLIJK, GEDREVEN, EMPATHISCH, COMMUNICATIETALENT – HALFTIJDS 

 

NATURE? 

NATURE is een kansen-organisatie. Wat ons drijft is het scheppen van mogelijkheden voor jongeren, om 
hun grenzen te verkennen en te verleggen. Om doorheen ‘adventure education’ beklijvende ervaringen 
mee te maken en hun blikveld te verruimen.  We richten ons expliciet, maar niet exclusief, tot 
kansenjongeren. Met onze ‘buiten-gewone’, waarderende aanpak willen we voor en met jongeren het 
verschil maken. 

NATURE organiseert voornamelijk avontuurlijke meerdaagse programma’s in de vrije tijd van jongeren. In 
specifieke projecten zoeken we doelbewust therapeutische effecten op. Onze methodische expertise 
[ervaringsleren, groepsdynamica, …] delen we zowel in kort- als langlopende opleidingen [postgraduaat 
Adventure Education].  

Jeugd- en welzijnswerkers vinden tevens een uitgebreid technisch kadervormingsaanbod 
[touwtechtnieken, Outdoor EHBO, ..] terug. 

 
NATURE zoekt een deeltijdse [50–70%] Outdoor Begeleid[st]er.  
 
De hoofdtaak bestaat uit het coördineren en begeleiden van meerdaagse outdoor programma’s voor 
[kwetsbare] kinderen en jongeren [zo’n 30 tot 45 residentiële dagen per jaar], die voornamelijk doorgaan in 
de Viroinval. De programma’s worden mee waargemaakt door de onbetaalbare inzet van vrijwilligers. Op 
programma ben je voor hen de rots in de branding. 
 

Daarnaast werk je, samen met de collega’s uit het vaste team, ook aan alle randvoorwaarden die het ons 

mogelijk maken om kwaliteitsvolle outdoor programma’s te kunnen organiseren. Je neemt de 

verantwoordelijkheid over 1 of enkele [naargelang werkbreuk]  inhoudelijke domeinen en staat in voor de 

verder ontwikkeling en opvolging daarvan.  
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Relevante domeinen waarin je expertise van pas komt zijn:  

- Communicatie [communicatiestrategie van NATURE mee vormgeven, content en vormgeving van 

promo en communicatie aanleveren, inspirerende verhalen naar buiten brengen, social media 

kanalen beheren, interne en externe nieuwsbrieven opmaken, .. .],  

- Internationale uitwisselingen [Erasmus+ Youth Exchanges en Youth Worker Mobility,  Bel-J,  

Netwerk met internationale partners onderhouden, projectdossiers indienen en uitvoeren ] 

- AdventureTherapy [doelgroepen met herstelvraag, therapeutische staptochten, klimtherapie, 

projectopvolging, omkadering freelance AT begeleiders, ..] 

 

 
 Je maakt kans om bij NATURE aan de slag te gaan als je… 

▪ ervaring hebt in het jeugdwerk, bijzondere jeugdzorg of aanverwante sectoren.  
▪ van slapen en werken in de natuur houdt en graag fysiek werk levert.   
▪ je al eens ondergedompeld hebt in het bad van ervaringsleren en groepsdynamica [bijvoorbeeld in 

het postgraduaat Experiential of Adventure Education] en je verankerde inzichten hebt in het 
begeleiden van ervaringsleerprocessen. 

▪ over een EHBO-diploma beschikt [of bereid bent om dit binnen het eerste jaar van tewerkstelling te 
behalen]. 

▪ een rijbewijs B hebt. 
▪ Je vlot je plan kan trekken in een digitale werkomgeving 

▪ je in het Frans uit de nood kan helpen. Ook letterlijk. 
▪ ervaring hebt in outdoor activiteiten [zoals rotsklimmen, trekking, bushcraft, speleo, 

touwtechnieken, kajak, mountainbike, oriëntatie, …].  
▪ beschikt over een [ped]agogisch diploma, bachelor of hoger of gelijkwaardig door ervaring 

 

 Je past bij ons en de job als je… 
▪ kansen ziet, eerder dan problemen. 
▪ ervan overtuigd bent dat álle jongeren kansen tot groei en ontwikkeling verdienen.  
▪ bereid bent om ook zelf als mens en begeleid[st]er met je persoonlijke ontwikkeling aan de slag te 

gaan. 
▪ je wervend enthousiasme kan inzetten om onze visie en missie te verwezenlijken. 
▪ zelfstandig kan werken in een flexibele omgeving, en daarbij weet om te gaan met een behoorlijke 

portie vrijheid en verantwoordelijkheid. 
▪ Je specifieke en aantoonbare ervaring hebt in communicatie; internationale uitwisselingen en / of 

adventure therapy. 
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 NATURE biedt je… 
▪ een uitdagende, sociale en boeiende job in een dynamische werkomgeving.  
▪ sporttechnische en methodisch bijscholing en permanente coaching.  
▪ een deeltijds bediendecontract [50 à 70%] van onbepaalde duur. 
▪ verloning volgens barema’s PC 329.00 b1c 
▪ Indiensttreding: tussen november ‘22 en maart ‘23 

 
 Grijp je kans en… 

o Solliciteer liefst zo snel mogelijk en uiterlijk 18/11/2022 via dit formulier.  
o Neem contact op met liza@nature.be voor vragen over deze vacature 

 
 

 


