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Over Gekkoo 
Gekkoo is een Antwerpse jeugdwerkorganisatie die leuke en laagdrempelige 

vrijetijdsactiviteiten organiseert voor jongeren van 3 tot 18 jaar. Tijdens de vakantie gaan 

kinderen op themakampen in binnen- en buitenland met en zonder overnachting en kunnen 

ze zich uitleven op onze speelpleinen in verschillende Antwerpse wijken. Het hele jaar door 

rijden we rond met de Spelbus vol speelgoed om te lenen. En op woensdagnamiddag 

kunnen kinderen na schooltijd komen spelen bij de Woensdagbende. Het hele jaar door 

beleven (school)groepen een fantastische tijd in onze twee jeugdverblijfcentra. Om al deze 

projecten te realiseren, kan Gekkoo rekenen op een ploeg van 600 enthousiaste 

vrijwilligers en 20 professionele medewerkers. 

Functiebeschrijving 
Gekkoo heeft tijdens de verschillende vakantieperiodes vele speelpleinen verspreid over 

Antwerpen en haar districten. Tijdens de krokus- en herfstvakantie zijn er 4 speelpleinen 

geopend, tijdens de paasvakantie 6 en tijdens de zomervakantie 10. Je bent de drijvende 

kracht achter de gehele speelpleinwerking. 

Doorheen het jaar ben jij als speelpleinmedewerker verantwoordelijk voor het uitstippelen 

van de beleidslijnen voor de Speelpleinbende van Gekkoo, de coördinatie en invulling van 

de vrijwilligersteams, de communicatie over de speelpleinen (i.s.m. de 

communicatiemedewerkers), het contact met scholen en partnerorganisatie,... In aanloop 

naar een vakantieperiode bereid je de werking praktisch en inhoudelijk voor. Na afloop van 

een periode evalueer je samen met vrijwilligers, collega’s en externen de werking en ga je 

met de gekozen werkpunten aan de slag. 

Je maakt volwaardig deel uit van het inhoudelijke team van Gekkoo. Dit betekent dat je 

deelneemt aan het teamoverleg, collega’s ondersteunt bij de realisatie van hun opdrachten 

en inspringt waar nodig. Je doet jouw job met ondersteuning van en in nauw overleg met 

de andere inhoudelijke medewerkers en de vrijwilligers van de organisatie. Je rapporteert 

over het proces en de resultaten ervan aan de inhoudelijk en algemeen coördinator. 

Taakomschrijving 
 Je bouwt samen met de commissies aan een sterke visie voor de Speelpleinbende 

van Gekkoo en vertaalt deze naar de dagelijkse werking. Vanuit de vooropgestelde 

visie werk je aan een continue kwaliteitsverbetering van onze werkingen. 

 Je gaat samen met de collega’s aan de slag om de geschikte vrijwilligers te werven 

en te engageren. Je coördineert het aanwerven van jobstudenten voor de 

speelpleinwerkingen.  

 Je bereidt samen met de vrijwilligersteams de werkingen in aanloop naar een 

vakantieperiode voor. Je organiseert voorbereidingsmomenten, stimuleert de 

creativiteit van vrijwilligers en ondersteunt hen bij het uitwerken van een 

weekschema.  

 Je zorgt voor een sterke praktische voorbereiding van de speelpleinwerkingen: 

zoeken locaties, praktische afspraken met locatiebeheerder, beheren en aankopen 

van materiaal, rondbrengen materiaal, inkleden van de locaties,... 
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 Tijdens de vakantieperiodes coördineer en draag je de dagelijkse werking van de 

Speelpleinbende. Je plant de dagelijkse speelpleinbezoeken door stafmedewerkers, 

je ondersteunt en coacht de vrijwilligers, je bent de contactpersoon voor ouders, 

scholen, partnerorganisaties, … 

 Doorheen het jaar ondersteun je de collega’s in de operationele werking van de 

andere werkingen (Woensdagbende, Spelbus, Kampbende) en organisatiebrede 

projecten. 

Functieprofiel 
 Je hebt kennis en inzicht in de leefwereld van kinderen en jongeren. 

 Je kan vrijwilligers motiveren en samen met hen een activiteit doen schitteren. 

 Je hebt een hands-on-mentaliteit: je durft een probleem aan te pakken. 

 Je bent positief ingesteld en laat je niet ontmoedigen bij een tegenslag. 

 Je bent empathisch en kan je inleven in iemand anders situatie. 

 Je kan samenwerken en levert een sterke bijdrage aan het gezamenlijk resultaat. 

 Je bent sociaal, hebt een open vriendelijke houding en kan op een aangename 

manier gesprekken met vrijwilligers, kinderen of ouders starten. 

 Je schrikt er niet voor terug om tijdens de drukke vakantieperiodes extra 

inspanningen te doen en rustigere momenten in te plannen op luwe momenten. 

Strekt tot aanbeveling 
 Je hebt ervaring op het speelplein en beschikt over een attest ‘Hoofdanimator in 

het jeugdwerk’. 

 Je beschikt over een bachelor in een pedagogische richting. 

 Je hebt een rijbewijs B. 

Ons aanbod 
 Indiensttreding vanaf 3 juni 2019. Een contract van onbepaalde duur. 

 Elke maand heb je recht op een extra vrije dag via arbeidsduurvermindering. 

 Je wordt betaald volgens de geldende barema’s in de socioculturele sector 

(PC329.01 - B1c). 

 Een vergoeding voor je gsm-kosten. 

 Een hospitalisatieverzekering bij AG Insurance (na 6 maanden). 

 Je werkt volgens een flexibel uurrooster dat bepaald wordt in overleg met je 

teamverantwoordelijke. 

Sollicitatieprocedure 
Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae vóór 12.00 uur op woensdag 10 april 2019 bij 

voorkeur via mail naar evi@gekkoo.be, met als onderwerp ‘sollicitatie 

speelpleinmedewerker Gekkoo’. Solliciteren kan ook door je motivatiebrief en cv op te 

sturen naar Gekkoo vzw, Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen. Zorg ervoor dat je brief 

uiterlijk op woensdag 10 april toekomt. 

Een eerste selectie zal gebeuren op basis van motivatie en cv. Geselecteerde kandidaten 

krijgen een uitnodiging voor een eerste gesprek en een schriftelijke proef op dinsdag 23 

april 2019 in de namiddag of ‘s avonds. Een eventuele tweede gesprek heeft plaats op 

dinsdag 30 april 2019. We willen je uitdrukkelijk vragen beide momenten vrij te houden in 

je agenda. 

Meer informatie 
Lore Van Dongen (inhoudelijk coördinator), lore@gekkoo.be, 03 233 64 90 
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