
[ew32] vzw zoekt een VOLTIJDSE educatief medewerker 
(m/v) 
 
voor de ondersteuning van alle Serious Urban Games 
 
[ew32] heeft 6 Serious Urban Games. Voor de continuïteit van de 
Games zijn we op zoek naar een educatieve medewerker.  
 
 
Wat je moet doen: 
 

• Je zal als gamemaster de bestaande spelen van [ew32] 
begeleiden. (zie www.ew32.be)  

• Je werkt vormingen uit om nieuwe GameMasters op te 
leiden. 

• Je ondersteunt je collega (inhoudelijk, planning, logistiek) 
• Je ondersteunt de bestaande en lopende projecten 

(administratief). 
• Je overlegt met de stadsdiensten en leerkrachten en 

middenveld organisaties. 
• Je ondersteunt en leidt de vrijwilligers op tot GameMasters. 
•    Je staat in voor de planning van participatieprocessen van 

nieuwe Serious Urban games.  
• Je zoekt en sluit samenwerkingen af met nieuwe partners 

met betrekking tot de nieuwe Serious Urban Games. 
• Je onderzoekt de leefwereld van jongeren met betrekking 

tot het nieuwe thema aan de hand van trendonderzoek en 
LearningLabs. 

• Je begeleidt het participatieve co-creatie traject van nieuwe 
Serious Urban Games. 

• Je brengt experten uit verschillende gebieden (professionals 
en jongeren) samen in expertenmeetings rond het thema 
van de nieuwe Serious Urban Game. 

• Je rapporteert over de ontwikkeling van de nieuwe Serious 
Urban Game en het participatieproces. 

• Je bent verantwoordelijk voor de taakverdeling in het team 
met betrekking tot de draaiboeken. 
 

 
 
 



Wat je moet kunnen: 
 

• Denken: leerdoelstellingen, spelmethodieken, 
spelorganisatie 

• Weten: doelgroepkennis, wettelijk kader 
• Schrijven: taalvaardigheid, taalcorrectheid, doelgroeptaal en 

jargon 
• Zeggen: overbrengen, motiveren, overtuigen 
• Doen: organiseren, oplossingsgerichtheid, tomeloze 

creativiteit 
 
Wie je moet zijn: 
 

• Een veelzijdige, spitsvondige creatieveling die de handen uit 
de mouwen steekt en een flair heeft voor innoverende 
methodes. Je bent op je best in een verrassende 
werkomgeving.  

• Ervaring in de jeugdsector en het werken met kansen 
groepen is een pluspunt.  

• Een leergierige persoonlijkheid met de meerwaarde van een 
eigen levensverhaal.  

• Je bent een afwerker. 
 

Wat je mag verwachten: 
 
Een fijne, veeleisende, uiterst resultaatgerichte maar 
feestvierende werkomgeving met basis in Gent en activiteiten in 
heel Vlaanderen. Loonbarema B1c (binnen PC 329). Relevante 
ervaring wordt meegenomen.  
Een voltijdse betrekking van onbepaalde duur.  
 
Interesse? 
 

Mail ten laatste vóór 15 januari 2017 een gemotiveerde 
sollicitatiebrief met een curriculum vitae naar vzw [ew32] met de 
hoofding: educatief medewerker 2017, t.a.v. Lieve Achten, 
lieve@ew32.be.  
 


