
Begeleider creatieve ouder-kind workshops in de natuur 

Elke eerste woensdag van de maand organiseren VCOK en Natuurpunt Gent een Natuur.Atelier voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar en hun (groot)ouders. Want in de natuur gaan kinderen op verkenning, 
vinden ze rust, verleggen ze hun grenzen en ontdekken ze hun eigen kunnen. Bij deze activiteit gaan 
(groot)ouders samen met hun kinderen op ontdekking. Ze doen ideeën op om samen de natuur 
actief te beleven. 

Jouw profiel 

• Je bent creatief en werkt graag met je handen 
• Je houdt ervan om activiteiten voor ouders en kinderen mee vorm te geven 
• Je bent een buitenmens en houdt van de natuur 
• Je bent sociaal en legt graag contact met andere mensen 
• Je ontwikkelt graag verder je vaardigheden en talenten 

Taakomschrijving 

• Je staat mee in voor het onthaal en verwelkomt ouders en kinderen op een laagdrempelige manier. 
Je zorgt er mee voor dat mensen zich op hun gemak voelen in de ruimte, om samen te spelen, 
andere ouders te ontmoeten.   

• Samen met de vaste medewerkers van VCOK, bereid je de creatieve en actieve workshops voor 
ouders en (jonge) kinderen mee voor. Je helpt om alles in goede banen te leiden. Concreet houdt dit 
in dat je: 

o Materiaal voor de speelplekken klaarzet  
o Ouders en kinderen uitnodigt om deel te nemen 
o Zorgt voor een leuke speelsfeer voor iedereen 
o Tijdens de activiteit het aanspreekpunt bent voor ouders en kinderen 

 

Aanbod  

• We voorzien een vrijwilligersvergoeding van 35,41 euro en de nodige verzekering 
• Je krijgt ook een kilometervergoeding, volgens de wettelijke tarieven 
• Je krijgt de kans om je eigen ervaringen en vaardigheden maximaal in te zetten 
• Je beleeft leuke ontmoetingsmomenten met andere vrijwilligers, medewerkers en deelnemers 
• Met vragen kan je altijd terecht bij onze vrijwilligerscoach Ellen 

 
Beschikbaarheid 

Elke eerste woensdag van de maand, van 13u00 tot 17u00. Voor 2021 gaat het concreet om: 

• 3 november 
• 1 december 

Interesse of vragen? 

Neem contact op met onze vrijwilligerscoach Ellen, via 0483 63 43 85 of ellen@vcok.be.  
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