
 

 

VACATURE (50%) PROJECTMEDEWERKER  
VOOR SPORTERS MET (PSYCHISCHE) KWETSBAARHEID 
 
Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities op een gezonde en 
kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen.  
 
Voor ons project laagdrempelig sporten zijn we op zoek naar een deeltijds projectmedewerker, 50% gedurende één jaar, met kans op verlenging. Het 
laagdrempelig project maakt sport en bewegen meer toegankelijk voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Dat gebeurt via opleiding en 
sensibiliseringsacties. 
 

Jouw takenpakket  

   

▪ Je werkt samen met relevante actoren uit de sport- en welzijnssector aan een sensibiliseringsplan en start met de uitvoering van de afgesproken acties. 

▪ Je zoekt naar manieren om sport en bewegen toegankelijker te maken voor personen met psychische kwetsbaarheid bv. Infomobiel Te Gek?!, presentatie 

of trefmoment sportfederaties. 

▪ Je vertaalt goede praktijkvoorbeelden naar algemene modellen en omgekeerd. 

▪ Je coördineert de opmaak en de opvolging van de bijscholing 'rol van sport en bewegen bij psychische kwetsbaarheid'. 

▪ Je organiseert de bijscholing 'rol van sport en bewegen bij psychische kwetsbaarheid' voor trainers, club- en federatiemedewerkers, voor medewerkers 

van welzijns- en andere relevante organisaties.  

▪ Je bent verantwoordelijk voor de update en implementering van onze tool ‘Geestig Gezond Sporten 2.0’.  

▪ Je evalueert het effect van de uitgevoerde acties (sensibilisering en bijscholing) en stuurt bij waar nodig. 

 

Functie-specifieke competenties 

 

▪ Probleemanalyse. Signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke 

oorzaken van problemen, zoeken van ter zake doende gegevens. 

▪ Plannen en organiseren. Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen  en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om de bepaalde doelen te 

kunnen bereiken. 

▪ Sensitiviteit. Zich bewust tonen van andere mensen en de omgeving, alsmede de eigen invloed hierop. Gedrag dat getuigt van het onderkennen van de 

gevoelens en behoeften van anderen. 

▪ Inzet & prestatiemotivatie. Gedrag dat getuigt van het stellen van hoge eisen aan eigen werk. Laten zien niet tevreden te zijn met een gemiddelde 

prestatie. 

▪ Flexibel gedrag. Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen ten einde een gesteld doel te bereiken. 

▪ Initiatief. Actieve initiatiefnemer: kansen signaleren en er naar handelen.  

 

Wat kan jij ons bieden? 

 

▪ Je beschikt minimaal over een bachelor diploma (of gelijkwaardig door ervaring) 

▪ Je kent zowel het landschap van de geestelijke gezondheidssector als de georganiseerde sportsector in Vlaanderen. 

▪ Je hebt een uitgesproken affiniteit met (G-)sport en bewegen voor personen met een psychische kwetsbaarheid. 

▪ Je bent een dynamische en optimistische persoonlijkheid.  

▪ Je houdt van een open communicatie. 

▪ Je kan een vergadering modereren en leiden. 

▪ Je bent flexibel op vlak van inhoud en werkritme.  

▪ Je weet mensen te verbinden en te enthousiasmeren. 

 

Wat kunnen wij jou bieden?  

 

▪ Een deeltijdse job (50%) gedurende één jaar met mogelijkheid tot verlenging. 

▪ In geval van arbeidsovereenkomst: maandwedde volgens barema B111 (bachelor) van PC 329.01. 

▪ Eigentijdse organisatie waar nabijheid, betrokkenheid en deskundigheid de kernwaarden zijn. 

▪ Aangename werksfeer in een ‘jong’ en gedreven team.  

▪ Coachende begeleiding door ervaren collega’s. 

 

Solliciteer per mail, met je cv en motivatiebrief als bijlagen 

 

Stuur naar jessica.desmet@parantee-psylos.be tot en met zondag 16 januari 2022. 

Meer info? Neem gerust contact met ons op, per e-mail of via 477/23 76 59. 
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