
Functieomschrijving 

Clean UP is een deelwerking van de vzw Oranjehuis. Wij gaan op zoek naar een 
collega om ons kleine team te versterken. 

We ontwikkelden in nauwe samenwerking met het parket, Kompas vzw en De 
Sleutel (drug)hulp en ondersteuning voor jongeren met problematisch 
gebruik…. zijzelf zien dat meestal anders. 

Clean UP is een ambulant leerproject voor minderjarige jongens en meisjes die 
kansen missen door hun omgaan met illegale drugs. We wachten niet op intrinsieke 
motivatie, maar scheppen kansen voor en met jongeren en contexten die onmogelijk 
leken. 

Je staat, samen met en gesteund door een klein team, in 
voor begeleidingstrajecten van onze deelnemers. Dit zijn individuele gesprekken of 
acties, contextgesprekken of steuncirkels. Daarnaast zijn mondelinge en schriftelijke 
communicatie over het verloop van de maatregel belangrijk. 

Profiel 

Ons aanbod is er voor de provincie West-Vlaanderen. Er komt dus wat verplaatsing 
bij kijken. Een rijbewijs hebben is nodig om de zaak rond te krijgen. 

Jobgerelateerde competenties 

 Balans opmaken van de activiteiten, processen en projecten en dit meedelen 
en uitwisselen binnen het team of met partners 

 Communiceren over de werking van de organisatie 
De socioculturele activiteiten voorstellen aan de doelgroep 

 Socioculturele activiteiten, processen en projecten opstarten en opvolgen 

Persoonsgebonden competenties 

 Creativiteit 
 Communiceren 
 Zelfstandigheid 
 Samenwerken 

Aanbod 

Wij bieden een opdracht met veel autonomie, afwisseling, ruimte voor eigen 
initiatieven, vormingskansen en inspirerende ontmoetingen met diensten die samen 
met ons dit boeiend werk organiseren (Kompas, De Sleutel, HCA Kortrijk...). 

Het gaat om een halftijdse betrekking (19u/week) voor de maanden oktober ’22 tot 
en met februari ‘23. Het barema voor de verloning is B1C in paritair comité 319. 

Deze vacature kan, indien aangewezen, aangevuld worden met een andere tijdelijke 
halftijdse betrekking in de organisatie. 

Er is een basisuurrooster: geen nine to five, soms avondwerk, geen weekendwerk. 



Plaats tewerkstelling 

Oranjehuis 
Moorseelsestraat 146 8501 HEULE 
 
Vereiste studies 

 Prof. bach.: Studiegebied Sociaal-agogisch werk 
 gelijkwaardig door ervaring. 

Werkervaring 

 Niet van belang 

Talenkennis 

 Nederlands (zeer goed) 

Rijbewijs 

 B 

Contract 

 Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) 
 Contract van bepaalde duur - van 01 oktober 2022 tot 28 februari 2023 
 Deeltijds - 19 uren per week, te presteren in 5 dagen 
 Dagwerk 

Plaats tewerkstelling 

 Moorseelsestraat 146 8501 HEULE 

 

Interesse? 
Contacteer Chris Lagrange: chris.lagrange@cleanup.name 

 


