[kom je mee begeleiden?]
NATURE ZOEKT ENTHOUSIASTE OUTDOOR BEGELEIDERS!
Situering
NATURE is een ‘kansen-organisatie’. Wat ons sinds 1996 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 maatschappelijk kwetsbare jongeren.
Met onze ‘buiten-gewone’ waarderende aanpak willen we voor en met die jongeren het verschil maken. Onze
methodische expertise [ervaringsleren, groepsdynamica,…] delen we zowel in kort- als langlopende opleidingen.
Jeugd- en welzijnswerkers vinden tevens een uitgebreid technisch cursusaanbod terug.
NATURE heeft haar kantoor in Leuven [B], net buiten de stadsring. Een zestal beroepskrachten en een vijftigtal
vrijwilligers dragen de werking, die jaarlijks zo’n duizendtal jongeren bereikt, waarvan ongeveer twee derde als
maatschappelijk kwetsbaar beschouwd kan worden. Sinds 2000 is NATURE ook erkend en gefinancierd door de
Vlaamse overheid. Sinds 2008 richt NATURE het postgraduaat ‘Adventure Education’ in.

Belangrijk om weten
Ook naar vrijwilligers toe wil NATURE een ‘kansen-organisatie’ zijn. We bieden elke Outdoor Begeleider structurele
en ad hoc mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen en te bekwamen in zowel technische als methodische
vaardigheden.
‘Goesting’ en enthousiasme zijn voldoende redenen om Outdoor Begeleider bij NATURE te worden. Van daaruit
voorzien wij een uitgestippeld opleidings- en begeleidingstraject.

Wat kan je als Outdoor Begeleider bij NATURE daadwerkelijk doén?




Je begeleidt avontuurlijke kampen en opdrachten [rotsklimmen, touwenparcours en vlottentocht] en
zogenaamde ‘dynamics’ [samenwerkings- en vertrouwensopdrachten]
Je ondersteunt op een ervaringsgerichte manier [maatschappelijk kwetsbare] deelnemers in hun groei en
ontwikkeling; herkent leer-opportuniteiten en faciliteert leerprocessen
Je hanteert groepsdynamica als hefboom voor persoonlijke ontwikkeling
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Je krijgt ook de kans om opleidingen te verzorgen in het werkveld van ‘Adventure Education’, en dit zowel
technisch als methodisch

Praktisch



De meeste van onze residentiële programma’s duren 2 tot soms 8 dagen en vinden plaats in de buurt van
Couvin. Onze kampen lopen het hele jaar door. Het is natuurlijk wel drukker van maart tot en met november.
Als begeleider kan je meerijden vanuit het kantoor in Leuven, of rechtstreeks naar de Ardennen sporen.

Verwachtingen







Je gaat met zorg om met jongeren, maar ook met de natuurlijke en sociale omgeving
Je bent bereid om deelnemers waarderend te benaderen. Je kan [of wil leren] grenzen afbakenen, als het
bijvoorbeeld om veiligheid gaat. Je kan echter ook vrijheid bieden, als het om ervaringsleren gaat.
Je bent bereid om je methodisch en technisch [bij] te scholen
Je volgt elk jaar minstens één dag technische bijscholing
Je doet je opperste best om deel te nemen aan het jaarlijkse vrijwilligersweekend
Je begeleidt minimaal 5 dagen per jaar

NATURE biedt je









Een volwaardige onkostenvergoeding, lekker eten en een warm bed
De mogelijkheid om - ruim op voorhand - zelf te bepalen wanneer je kan en wil begeleiden
De kans om ervaring op te doen met verschillende bijzondere doelgroepen. En te genieten van hun en onze
dankbaarheid. Er wordt uiteraard rekening gehouden met jouw voorkeuren en doelstellingen.
Een ondersteunende en ongedwongen sfeer in een toffe begeleidersploeg, gericht op het ontwikkelen van
je vaardigheden en je begeleidershouding
Kansen bij de vleet, op verschillende domeinen
Tevreden deelnemers en klanten
Sociale en vormende activiteiten met andere vrijwilligers, het hele jaar door
Internationale uitwisselingen met zowel jongeren als hun begeleiders
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