
 

 

     

Diggie vzw zoekt een jeugdwerker met 

boerderijkriebels (m/v/x) 
vrijdag 4 mei 2018 

Halftijds (19u/week) 

Contract van bepaalde duur (1,5 jaar) 

Plaats tewerkstelling: Diggieweg 14, 9660 Brakel 

 

Diggie is een uniek project gesitueerd op een vierkantshoeve in Brakel, midden in de 

Vlaamse Ardennen. We willen mensen onderling en mens en natuur dichter bij elkaar 

brengen en dat vanuit een positief mens- en maatschappijbeeld. Iedereen is welkom en 

kan deelnemen aan de verschillende activiteiten die we ontplooien. Diggie is erkend als 

jeugdwerkorganisatie en als jeugdverblijfcentrum. Jaarlijks worden met veel goesting, 

creativiteit en plezier verschillende kampen en weekends georganiseerd voor een diverse 

groep kinderen en jongeren tussen de 3 en 15 jaar. Een grote groep enthousiaste 

vrijwilligers staat in voor de organisatie hiervan. Zij organiseren ook verschillende 

weekends en activiteiten voor vrijwilligers tussen de 16 en 30 jaar. Daarnaast zet Diggie 

haar poorten ook open voor bezoekende groepen en is er een dagdagelijkse werking 

waarbij nog meer enthousiaste vrijwilligers verschillende taken opnemen op de boerderij. 

Ervaringsgericht leren staat daarbij centraal, want leren door iets uit te proberen en te 

experimenteren vinden we enorm waardevol. 

Diggie is een vrijwilligersorganisatie die ondersteund wordt door een professioneel team 

dat momenteel uit vier deeltijdse werkkrachten bestaat en op zoek is naar een extra 

collega. De vzw wordt gedragen en bestuurd door vrijwilligers.  

Jouw taken 

Je hebt goesting om het jeugdwerkluik van de organisatie te ondersteunen gedurende 

het grootste deel van je tijd (50%). Je bouwt een vertrouwensband op met de vrijwilligers 

en ondersteunt hen bij de organisatie van de kampen en weekends. Je zet extra in op de 

meest kwetsbare vrijwilligers en werkt actief drempels weg.  

Je bent enthousiast om bezoekende groepen te begeleiden (25%). Je onthaalt de 

groepen en vertaalt de Diggie-uitgangpunten op een ervaringsgerichte manier, onder 

andere via het begeleiden van boerderijworkshops.  

Je zet je tanden in de ondersteuning van de dagelijkse werking 

(25%). Dit gaat zowel om het wegwijs maken van de vrijwilligers en 



 

 

jongeren (bv. via scholen, time-out,…) als om praktische ondersteuning op de boerderij 

(klussen, poetsen, dierenverzorging,…).  

Je profiel 

Diggie voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen staan voorop, ongeacht 

sekse, afkomst of beperking. 

Kennis en inzicht 

• Je hebt voeling met en ervaring in het jeugdwerk.  

• Je hebt inzicht in mechanismen van sociale uitsluiting en maatschappelijke 

kwetsbaarheid, weet welke mogelijke drempels er zijn en hoe je deze kan 

wegwerken.  

• Je kent de leefwereld van kinderen en jongeren. 

• Je hebt inzicht in pedagogische processen en het functioneren van groepen. 

Vaardigheden 

• Je kan goed coachen.  

• Je beschikt over organisatorisch talent. 

• Je bent een teamplayer, maar je kan ook zelfstandig werken. 

• Je bent een vlotte communicator. 

• Je kan om met stress en bent flexibel. 

Houding 

• Je bent enthousiast en geëngageerd. 

• Je bent actief aanwezig tijdens vrijwilligersmomenten. Avond- en weekendwerk 

schrikken je niet af. 

• Je hebt een open en participatieve begeleidershouding.  

• Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid. 

• Je bent stipt, discreet en respecteert gemaakte afspraken. 

• Je kunt soepel schakelen tussen verschillende taken. 

Andere  

• Je vertoeft graag op de boerderij. 

• Je kan je gemakkelijk verplaatsen naar en van Diggie en naar andere locaties (bv. 

voor activiteiten en vergaderingen).  

Wij bieden 

• een halftijdse job van bepaalde duur (1,5 jaar).  

• verloning volgens PC329, barema  MV2. 

• Meenemen van relevante anciënniteit kan besproken 

worden.  



 

 

• een uitdagende en afwisselende job binnen een gemotiveerd en gedreven team, 

met 4 deeltijdse collega’s.  

• veel ruimte voor eigen inbreng en ideeën. 

• indiensttreding vanaf 25 juni 2018. 

Interesse?  

• Stuur dan snel je motivatiebrief en CV door naar vacature@diggie.be, ten laatste 

op 25/05/2018 

• Een schriftelijke selectieproef wordt doorgestuurd op 28/05/2018. De deadline van 

deze schriftelijk proef is 31/05/2018 

• De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op 9/06/2018. 

 

Voor meer info: 055/42.21.56 of info@diggie.be. 
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