
 

 

 

 

 

 

Vacature functionaris cultuur & sport gevangenissen Oudenaarde en 

Dendermonde (Ref.: 2021/01) 

➢ Contract van onbepaalde duur 

➢ 50 % tewerkstelling 

➢ Functionaris cultuur & sport in de gevangenissen van Oudenaarde en Dendermonde 

➢ Indiensttreding voorzien vanaf midden maart – begin april 2021 

 

De Rode Antraciet vzw brengt een aanbod cultuur en sport in alle gevangenissen van Vlaanderen 

en Brussel. Samen met een breed netwerk van partners organiseren we een divers groepsaanbod 

voor alle gedetineerden.  

De Rode Antraciet streeft naar een maximale betrokkenheid van onze doelgroep bij de uitbouw 

van dit aanbod. Via cultuur en sport maken we verbinding tussen de gedetineerden binnen de 

gevangenismuren en de samenleving.  

De Rode Antraciet creëert voor de gedetineerden, als mens, de ruimte voor engagement, 

zelfontplooiing en sociale verbinding. 

 

Functieomschrijving: 

Je staat in voor de uitbouw en de opvolging van een groepsaanbod cultuur & sport voor en door 

gedetineerden in de gevangenis. Hiervoor werk je nauw samen met (regionale) partners uit de culturele en 

sportsector, de partners hulp- en dienstverlening binnen de gevangenismuren, de gevangenis zelf en andere 

externe partners. 

Opdrachten: 

• Uitwerking, coördinatie en opvolging van het aanbod cultuur & sport binnen de gevangenis; 

• Aanspreekfiguur voor de gevangenis Oudenaarde (tot eind augustus 2021) en Dendermonde 

(vanaf september 2021), voor alle vragen met betrekking tot het cultureel /sportief aanbod voor 

en door gedetineerden; 

• Prospectie van het regionale sport- en culturele veld en onderzoeken van opportuniteiten tot 

samenwerking met externe organisaties en overheden; 

• Introduceren en ondersteunen van externe partners bij het uitwerken en uitvoeren van een 

activiteit of project in de gevangenissen; 

• Actieve deelname aan overleg met relevante actoren waar cultuur & sport op de agenda staat, 

zowel binnen als buiten de gevangenis; 

• Actieve deelname aan overleg en teamdagen en andere interne opdrachten binnen De Rode 

Antraciet; 

Profiel:  

• Je hebt een sterke persoonlijkheid en competenties in communiceren, motiveren, organiseren, 

probleemoplossend denken en samenwerken. 



• Ervaring binnen het culturele en/of sportieve veld is een meerwaarde. 

• Je bent positief ingesteld, sociaalvoelend en hebt interesse in de doelgroep van gedetineerden. 

• Je functioneert goed in teamverband maar je werkt ook graag zelfstandig. 

• Je neemt graag initiatief en je neemt verantwoordelijkheden op vanuit je expertise/kennis. 

• Ervaring met werken voor en samen met kansengroepen is een troef. 

• Je beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen, diplomatie, creativiteit, flexibiliteit en 

assertiviteit. 

• Je hebt een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring. 

• Je beschikt over een goede basis ICT-vaardigheden. 

 

Aanbod: 

• Een boeiende en afwisselende werkcontext 

• Een team van enthousiaste collega’s 

• Een goede omkadering en de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en groei 

• Een 50% FT contract van onbepaalde duur 

• Salaris volgens huisbarema (minstens barema B1b paritair comité 329.01) + extralegale voordelen 

 

Plaats van tewerkstelling: 

De gevangenissen van Oudenaarde (tot eind augustus 2021) en Dendermonde (vanaf september 2021) 

 

Selectieprocedure: 

Je kan je tot vrijdag 19 februari, 9u00, kandidaat stellen door je motivatie(brief) + cv digitaal aan 

heather.loontjens@derodeantraciet.be te bezorgen met duidelijke vermelding van de vacature (+ referentie) 

waarvoor je solliciteert.  

Alle kandidaten krijgen een antwoord ten laatste op woensdag 3/3/2021. Geselecteerde kandidaten (na 

selectie door een intern leescomité) worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op donderdag 11 

maart 2021. 

De Rode Antraciet vzw streeft naar een omgeving waar persoonlijke ontwikkeling belangrijk is en waarin 

alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen. We selecteren op basis van je ervaring, kwaliteiten 

en vaardigheden ongeacht leeftijd, gender, etniciteit of functiebeperking. 

Vragen: 

Heb je interesse en wil je graag wat meer informatie? Je kan terecht met vragen bij 

heather.loontjens@derodeantraciet.be. Algemene informatie vind je terug op onze website 

www.derodeantraciet.be en op onze facebookpagina www.facebook.com/rodeantraciet   
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