
Profiel
•	 Je	beschikt	over	een	rijbewijs	B	en	over	een	
eigen	wagen	met	wat	laadruimte.

•	 Je	hebt	een	veilige	en	verstandige	rijstijl.
•	 Je	beschikt	over	een	cochauffeur.
•	 Je	bent	bereid	om	’s	nachts	te	rijden	en	over-
dag	wat	bij	te	slapen.

•	 Je	bent	beschikbaar	van	dinsdag	11	april	tot	
en	met	vrijdag	14	april.

Ploegen oP de 

slotdag

AnimAtieploeg

Op	de	slotdag	entertain	je	de	stappers	of	lok	je	
hen	om	aan	de	animatie	deel	te	nemen	en	zorg	
je	er	voor	dat	alles	veilig	en	verantwoord	ver-
loopt.	Bij	de	opkuis	help	je	mee	de	animatie-	en	
inkledingselementen	op	te	ruimen.

Profiel
•	 Je	 bent	 een	 enthousiast	 animatiebeest.	 Je	
weet	wat	14-16-jarigen	boeit.

•	 Je	 hebt	 geen	 schrik	 om	 deelnemers	 aan	 te	
spreken.

•	 Je	bent	zelf	een	pure	entertainer	of	 je	hebt	
zelf	 een	 tentoon	 te	 stellen	 talent	 dat	 je	wil	
delen	met	duizenden	jongeren.

•	 Je	 bent	 beschikbaar	 op	 donderdag	 13	 april	
vanaf	18u	en	op	vrijdag	14	april.

StewArd

Op	de	slotdag	stromen	de	vermoeide	stappers	
X	binnen.	Ze	moeten	niet	enkel	hun	weg	zien	
te	vinden	naar	het	slotterrein,	maar	ook	op	het	
slotterrein	 en	 nadien	 van	 het	 slotterrein	 naar	
het	 station.	Om	deze	 verplaatsingen	 in	 goede	
banen	te	leiden,	zetten	we	jou	als	steward	stra-
tegisch	 in.	 In	duo’s	beman	 je	een	post	en	be-
help	je	groepen	met	wegwijsvragen.

Profiel
•	 Je	deinst	niet	terug	voor	grote	groepen.
•	 Je	kan	je	gezag	laten	gelden.
•	 Je	spreekt	op	ongewenst	gedrag.
•	 Je	 bent	 beschikbaar	 op	 donderdag	 13	 april	
vanaf	18u	en	op	vrijdag	14	april.

AfbrAAkploeg

Nadat	alle	stappers	richting	station	vertrokken	
zijn,	staat	er	nog	een	heuse	opdracht	te	wach-
ten:	de	afbraak	en	het	opruimen	van	het	slot-
terrein.	Jij	helpt	onder	meer	met	het	opplooien	
van	tenten,	het	verzamelen	van	materiaal,	het	
oprollen	 van	 kabels,	 het	 afbreken	 van	 podia,	
het	verzamelen	van	afval...	Je	volgt	de	instruc-
ties	van	de	materiaalmeester(s)	op,	zodat	al	het	
materiaal	op	de	juiste	plek	of	bij	de	juiste	per-
soon	terecht	komt.	Je	taak	zit	erop	wanneer	het	
slotterrein	er	opnieuw	netjes	bijligt.

Profiel
•	 Je	kan	efficiënt	afbreken	en	opruimen.
•	 Je	haalt	je	neus	niet	op	voor	een	massa	trek-	
en	sleurwerk.

•	 Je	bent	beschikbaar	op	vrijdag	14	april	vanaf	
14u	tot	de	laatste	snik.

RegistRatie als 

medeweRkeR

Ik	wil	meewerken	aan	Joepie	27!	Hoe	geef	ik	mij	
op	als	medewerker?

	 Start:	 Ik	 bekijk	 deze	 Joep@t	 en	 kies	 mijn	
voorkeur	qua	werkgroep,	team	of	ploeg.

	meteen:	 Ik	 registreer	 me	 via	 Digit	 en	 klik	
mijn	 werkgroep,	 team	 of	 ploeg	 naar	 keuze	
aan.

	Vervolgens:	 Ik	 word	 persoonlijk	 gecontac-
teerd	 door	 de	 verantwoordelijke	 en	 spreek	
af	wat	mijn	engagement	zal	zijn.

	 Januari:	 Herinneringsmail:	 Ah	 juist	 ja,	 mijn	
registratie	 als	medewerker	 voor	 J27	 is	 al	 in	
orde!

	6 maart:	 Deadline	 registratie!	 Ook	 al	 mijn	
geïnteresseerde	vrienden	zijn	reeds	geregis-
treerd.

	maart:	 Infomail:	 Ik	 kom	 te	weten	wat	mijn	
exacte	 taak	tijdens	 Joepie	en/of	op	de	 slot-
dag	is,	wat	ik	moet	meebrengen	en	wanneer	
ik	verwacht	word	…

	April:	Infomail	over	laatste	praktische	zaken:	
Ik	krijg	info	over	het	dagverloop,	de	aanmel-
dingsprocedure	in	X,	laatste	afspraken	…

	11/12/13-14 april:	Ik	ben	in	X!!

medeweRkeRs Pakket

Voor	wat,	hoort	wat.	Bij	elke	taak	hoort	sowieso	
het	 volgend	 ‘medewerkerspakket van Joepie 
27’:
•	 Het	J27-mouwschildje
•	 Het	J27-polsbandje
•	 Een	uitnodiging	voor	het	medewerkersfeest
•	 Terugbetaling	van	onkosten
•	 Maaltijden	 (voor	een	voorbereidende	verga-
dering,	en	tijdens	het	verblijf	in	X)

•	 Mogelijkheid	tot	het	aankopen	van:
-	 Een	Joepie	T-shirt	aan	medewerkersprijs	(8	
euro)	 (maat	opgeven	via	 registratieformu-
lier)

-	 Een	Joepie	medewerkerstrui	(max.	15	euro)

Als	medewerker	worden	 je	onkosten	 vergoed.	
Zowel	vervoerskosten	van	voorbereidende	ver-
gaderingen	 als	 vervoerskosten	 voor	 en	 tijdens	
Joepie	 worden	 terugbetaald.	 Maak	 je	 in	 op-
dracht	van	een	Joepieverantwoordelijke	andere	
kosten,	dan	worden	die	uiteraard	ook	terugbe-
taald.	Hou	van	alle	kosten	goed	de	ticketjes	en	
betaalbewijzen	bij.	Deze	voeg	je	toe	aan	je	on-
kostenformulier.
De	nodige	formulieren	krijg	je	van	jouw	Joepie-
contactpersoon	of	kan	je	opvragen	via	joepie@
ksa.be.

inteResse

Spreekt	één	van	de	profielen	je	aan	en	wil	je	
meewerken	aan	Joepie	27?	registreer	je	dan	
als	de	bliksem	via digit.

Naast	talrijke	medewerkers	vergt	het	organi-
seren	van	 Joepie	nog	 veel	meer	organisatie.	
Wens	je	hiertoe	bij	te	dragen	via	het	beschik-
baar	stellen	van	materiaal	of	kan	je	ons	nut-
tige	 contacten	 bezorgen,	 laat	 dan	 zeker	 iets	
van	je	horen	via	joepie@ksa.be!

we kiJken er nAAr uit om Jou in onS JoepieteAm te hebben!

ook jij kan 

eRbij

Heb	jij	…
…	goesting	om	mee	te	werken	aan	Joe-
pie?
…	geen	werkgroep	gevonden	die	bij	jou	
past?
…	wel	twee	rechterhanden	of	een	cre-
atieve	geest?
…	en	een	talent	dat	je	wil	tentoonstel-
len	tijdens	Joepie	27?

Iedereen	 die	wil	meewerken	 aan	 Joe-
pie	27	is	welkom.	Op	www.digit.ksa.be	
kan	je	je	inschrijven	en	kort	eventjes	je	
talenten	voorstellen.	Wat	kan	jij	of	wat	
heb	jij	in	huis	waarvan	je	denkt	dat	wij	
het	 kunnen	 gebruiken?	 Zo	 vinden	 wij	
wellicht	voor	jou	een	geschikt	plekje	in	
het	Joepie	27-team.

VOOR	M/V	MET	TALENT



VooRbeReidende 

weRkgRoePen

Dit	zijn	de	werkgroepen	die	vorm	geven	aan	Joe-
pie	27,	op	vlak	van	communicatie,	maar	vooral	
voor	de	organisatie	van	de	slotdag.	Geef	je	je	op	
voor	één	van	de	werkgroepen,	dan	wordt	even-
eens	verondersteld	dat	je	aanwezig	bent	tijdens	
Joepie.	 Uitzonderingen	 kunnen	 natuurlijk	 wel	
besproken	worden.

werkgroep pr

Je	 behoort	 tot	 het	 PR-team	 van	 Joepie!	 Jouw	
taak	bestaat	erin	Joepie	op	allerhande	manieren	
te	promoten:	zowel	naar	KSA-groepen	als	naar	
externen,	zowel	via	eigen	kanalen	(website,	 in-
fofolders,	promogadgets)	als	via	pers	en	media,	
zowel	voor,	tijdens	als	na	Joepie.	Kortom,	Joepie	
bekendmaken	aan	alles	en	iedereen.

Profiel
•	 Je	kent	de	leefwereld	van	de	Joepiestapper	en	
je	weet	erop	in	te	spelen.

•	 Je	hebt	kennis	van	communicatie,	sociale	me-
dia,	promostrategieën,	websites,	IT	en/of	lay-
out.

•	 Je	 kan	het	 succesverhaal	 van	 Joepie	 tot	 een	
ongekende	hoogte	tillen.

•	 Je	bent	bereid	enkele	vergaderingen	bij	te	wo-
nen.

•	 Eventueel	ben	 je	aanwezig	tijdens	Joepie	als	
persploeg,	Joeperredacteur	…

werkgroep podium

Op	het	 slotterrein	 van	 X27	 neemt	 het	 podium	
een	belangrijke	plaats	in.	Als	lid	van	Werkgroep	
Podium	bepaal	jij	wat	er	op	dat	podium	gebeurt.	
Je	bedenkt	de	rode	draad	van	het	podiumgebeu-
ren	en	regelt	de	line-up	van	DJ’s,	acts,	filmpjes	…

Profiel
•	 Je	weet	 als	 geen	 ander	 hoe	 je	 afgepeigerde	
Joepiestappers	 kan	 laten	meezingen,	 -sprin-
gen,	-dansen,	-roepen	…

•	 Je	 kent	 de	 kneepjes	 van	 het	 programmeren	
van	DJ’s	en	acts.

•	 Je	hoofd	barst	van	verrassende	showelemen-
ten	die	Joepie	27	onvergetelijk	maken.

•	 Je	bent	bereid	enkele	voorbereidende	verga-
deringen	bij	te	wonen.

•	 Je	bent	beschikbaar	van	dinsdag	11	april	 tot	
en	met	vrijdag	14	april.

teams tijdens 

joePie 27

Als	lid	van	het	opbouwteam	help	je	mee	aan	de	
opbouw	van	het	slotterrein.	Je	mag	de	locatie	
in	Stad	X	omtoveren	tot	een	heuse	feestweide	
die	de	3000	deelnemers	een	aangename	plaats	
biedt	om	na	hun	inspanning	ten	volle	te	genie-
ten.	 Je	 zorgt	 er	 voor	 dat	 verschillende	 tenten	
worden	 opgezet,	 bars	 en	 eetstandjes	 worden	
geïnstalleerd,	 water-	 en	 elektriciteitsleidingen	
worden	gelegd,	vipruimtes	en	 ingangspoorten	
worden	opgebouwd	…	Tijdens	de	slotdag	krijg	
je	een	ander	taakje	toegewezen	en	indien	mo-
gelijk	behoor	je	eveneens	tot	de	afbraakploeg.

Profiel
•	 Je	haalt	je	neus	niet	op	voor	een	massa	trek-	
en	sleurwerk.

•	 Het	 opbouwen	 en	 inrichten	 van	 tenten	 is	
voor	jou	kinderspel.

•	 Je	beschikt	eventueel	over	inzicht	in	het	leg-
gen	van	een	elektriciteitsnetwerk	en	het	aan-
sluiten	van	waterleidingen.

•	 Je	 beschikt	 eventueel	 over	 de	 techniek	 van	
het	sjorren.

•	 Je	bent	beschikbaar	van	dinsdag	11	april	tot	
en	met	vrijdag	14	april.

CreA- en themAteAm

Het	crea-	en	themateam	staat	in	voor	de	inkle-
ding	van	het	slotterrein.	Tijdens	Joepie	ga	je	in	
X2	 onder	 leiding	 van	Werkgroep	 Inkleding	 en	
Animatie	 aan	de	 slag	met	 hout,	 verf,	 lijm,	 za-
gen,	scharen	en	stof	om	de	festivalweide	in	te	
kleden.	 Je	 zorgt	er	 samen	voor	dat	alles	 inge-
kleed	is	voordat	de	eerste	stappers	X	bereiken.	
Tijdens	 de	 slotdag	 krijg	 je	 een	 ander	 taakje,	
wellicht	 in	 het	 animatieteam,	 toegewezen	 en	
indien	mogelijk	behoor	 je	eveneens	tot	de	af-
braakploeg.

Profiel
•	 Je	hebt	een	ongeziene	 creakronkel	en/of	 je	
houdt	 van	 knutselen,	 decorbouw,	 inkleden,	
enz.

•	 Je	kan	animatiestands	thematisch	inkleden.
•	 Je	hebt	geen	schrik	van	een	spatje	verf.	
•	 Je	bent	beschikbaar	van	dinsdag	11	april	tot	
en	met	vrijdag	14	april.

CAteringteAm

Je	verzorgt	in	een	team	van	vijf	à	zes	personen	
een	eetstand	op	het	slotterrein	in	X.	Gemiddeld	
komen	 300	 personen	 van	 jouw	 kookkunsten	
genieten.	Per	cateringteam	richt	je	de	eetstand	
in,	maak	je	het	eten	klaar,	dien	je	het	eten	op	
(met	hulp	van	extra	medewerkers)	en	 ruim	 je	
de	eetstand	op.	Het	is	steeds	een	uitdaging	om	
alles	op	tijd	geserveerd	te	krijgen.

Profiel
•	 Je	beschikt	over	de	nodige	culinaire	kwalitei-
ten	om	honderden	hongerige	magen	te	vul-
len.

•	 Je	voelt	je	uitstekend	in	je	vel(dkeuken).
•	 Je	kan	een	vijftal	keukengenoten	verzamelen.
•	 Je	 beschikt	 over	 het	 nodige	 kookmateriaal	
(of	over	de	nodige	contacten	om	deze	te	ver-
zamelen).

•	 Je	bent	bereid	een	voorbereidende	vergade-
ring	bij	te	wonen	in	de	loop	van	maart.

•	 Je	 bent	 beschikbaar	 van	 donderdagmiddag	
13	april	tot	en	met	vrijdag	14	april.

nAChtwACht

Jij	 zorgt	 er	 voor	 dat	we	 ’s	 ochtends	 niet	 voor	
verrassingen	komen	 te	 staan	bij	 het	betreden	
van	 het	 slotterrein.	 Terwijl	 de	 opbouwwerk-
zaamheden	van	het	slotterrein	vooral	overdag	
en	 ’s	 avonds	 plaatsvinden,	 zal	 jij	 ’s	 nachts	 ac-
tief	zijn.	Je	waakt	’s	nachts	over	het	terrein	en	
meldt	onregelmatigheden.

Profiel
•	 Je	hebt	een	oplettend	oog	en	een	minzame	
houding.

•	 Je	hebt	geen	schrik	in	het	donker.
•	 Je	bent	bereid	een	nachtelijk	taakje	op	te	ne-
men	en	overdag	bij	te	slapen.

•	 Je	bent	beschikbaar	van	dinsdag	11	april	om	
18u	tot	en	met	vrijdag	14	april.

ChAuffeur

Als	chauffeur	sta	 je	 ter	beschikking	van	X2.	 In	
X2	 is	 het	 hoofdkwartier	 van	 Joepie	 gevestigd.	
Daar	bevinden	zich	medewerkers	die	achter	de	
schermen	 voor	 een	 geslaagde	 Joepie	 zorgen.	
Als	chauffeur	word	je	op	pad	gestuurd	om	over-
dag	inkopen	te	doen,	om	eventueel	een	ploegje	
medewerkers	te	vervoeren	en	om	’s	avonds	laat	
de	Joeper	(het	Joepiekrantje)	te	bezorgen	aan	
elk	van	de	tochten.

werkgroep inkleding en 
AnimAtie

De	taak	van	de	Werkgroep	Inkleding	en	Anima-
tie	is	het	thematisch	aankleden	van	het	slotter-
rein	en	het	regelen	van	de	randanimatie.	Als	lid	
van	 de	werkgroep	 bedenk	 je	 de	 inkleding	 van	
en	 de	 animatie	 op	 het	 slotterrein,	maak	 je	 de	
plannen	op	om	het	decor	op	te	bouwen	en	regel	
je	het	benodigde	materiaal.	Je	neemt	deel	aan	
enkele	voorbereidende	knutseldagen	en	tijdens	
Joepie	27	stuur	je	het	crea-	en	themateam	aan.	
Op	de	slotdag	bied	je	de	nodige	ondersteuning	
op	het	slotterrein.	Het	slotterrein	in	X	wordt	als	
het	ware	jouw	speelterrein.

Profiel
•	 Je	bent	een	creatieve	decorbouwer	en/of	een	
animatiebeest.

•	 Je	weet	hoe	je	een	weide	kan	omtoveren	tot	
een	 heuse	 feestweide	 die	 de	 3000	 deelne-
mers	een	aangename	plaats	biedt	om	na	hun	
inspanning	ten	volle	te	genieten.

•	 Je	bent	bereid	enkele	voorbereidende	verga-
deringen	bij	te	wonen.

•	 Je	bent	beschikbaar	van	dinsdag	11	april	 tot	
en	met	vrijdag	14	april.

werkgroep logiStiek

Je	coördineert	het	logistieke	aspect	van	het	slot-
terrein.	De	Werkgroep	Logistiek	maakt	de	tech-
nische	plannen	op	en	regelt	het	 logistieke	ma-
teriaal.	Op	het	 terrein	neem	 je	de	 leiding	over	
een	opbouwploeg	voor	het	bekabelen	van	het	
terrein	 en	 het	 opzetten	 van	 tenten	 en	 andere	
elementen.
Tijdens	 de	 slotdag	 zorg	 jij	 er	 voor	 dat	 onvoor-
ziene	 logistieke	 probleempjes	 zo	 snel	mogelijk	
worden	opgelost.	Bij	de	opkuis	heb	je	de	leiding	
over	een	afbraakploeg.

Profiel
•	 Je	hebt	inzicht	in	het	leggen	van	een	elektrici-
teitsnetwerk,	het	aansluiten	van	waterleidin-
gen	en	het	opbouwen	van	tenten.

•	 Je	kan	een	logistiek	plan	uittekenen.
•	 Je	bent	een	goede	klusser	en	je	hebt	praktisch	
inzicht.	

•	 Je	haalt	je	neus	niet	op	voor	een	massa	trek-	
en	sleurwerk.	

•	 Je	bent	bereid	enkele	voorbereidende	verga-
deringen	bij	te	wonen.

•	 Je	bent	beschikbaar	van	dinsdag	11	april	 tot	
en	met	vrijdag	14	april.

werkgroep CAtering

Op	 het	 slotterrein	 verwennen	 we	 de	 stappers	
met	eten	en	drinken.	De	eet-	en	drankstanden	
worden	 bemand	 door	 de	 kookteams	 en	 door	
losse	 medewerkers.	 Jouw	 taak	 is	 om	 die	 me-
dewerkers	 te	 ondersteunen	 en	 aan	 te	 sturen.	
Ook	het	voorbereidende	organisatorische	werk	
maakt	deel	uit	van	jouw	takenpakket.

Profiel
•	 Je	hebt	ervaring	in	een	veldkeuken	en	in	het	
runnen	van	bars	op	grote	evenementen.

•	 Je	bent	in	staat	om	overleg	te	plegen	met	lo-
gistiekers,	kookteams	en	leveranciers.

•	 Je	weet	 hoe	 je	 grote	 bestellingen	moet	 ver-
werken.

•	 Je	bent	bereid	enkele	voorbereidende	verga-
deringen	bij	te	wonen.

•	 Je	bent	beschikbaar	van	dinsdag	11	april	 tot	
en	met	vrijdag	14	april.

JoeperredACtie

Als	redactielid	van	de	Joeper	bundel	je	dagelijks	
de	 knotsgekke	 avonturen	 die	 de	 deelnemers	
hebben	meegemaakt	doorheen	hun	dag.	Je	cre-
eert	samen	met	een	enthousiast	team	het	lees-
voer	bij	uitstek	voor	3000	stappers.	Via	de	soci-
ale	mediakanalen	en	via	de	stappende	reporters	
ontvang	 je	 input	 voor	 de	 Joeper.	 Jij	 selecteert	
welke	verhalen	volgens	 jou	nieuwswaardig	zijn	
en	vult	zo	hét	beste	dagblad	van	Vlaanderen.

Profiel
•	 Je	hebt	een	vlotte	pen	en	kent	de	interesses	
van	14-16-jarigen	en/of	je	kan	lay-outen.

•	 Je	bent	niet	vies	van	kletspraatjes	en	durft	zelf	
nieuwtjes	te	verspreiden.

•	 Je	bent	bereid	enkele	voorbereidende	verga-
deringen	bij	te	wonen.

•	 Je	bent	beschikbaar	van	dinsdag	11	april	 tot	
en	met	vrijdag	14	april.

ksa 

joePieteam

KSA	 stuurt	 voor	 de	 27ste	 keer	 alle	 Sjo’ers,	
Simmers	 en	 Jonghernieuwers	 uit	 om	 de	
onbekende	 stad	 X	 te	 bereiken.	Van 11 tot 
14 april 2017	stromen	de	Vlaamse	wandel-
paadjes	opnieuw	vol	met	jeugdige	stappers	
tijdens	Joepie 27!

De	 deelnemers	 zijn	 ongetwijfeld	 van	 de	
partij,	maar	Joepie	kan	enkel	succesvol	zijn	
dankzij	 een	 schare	 fantastische	 medewer-
kers.	 Het	 nationale kSA Joepieteam	 is	 op 
zoek naar enthousiaste medewerkers	 om	
er	een	memorabele	Joepie	van	te	maken.
In	deze	Joep@t	krijg	je	een	overzicht	en	uit-
leg	van	de	werkgroepen	en	teams,	informa-
tie	over	de	registratie	als	medewerker	en	het	
medewerkerspakket.	Heb	je	nog	andere	vra-
gen,	dan	kan	je	terecht	bij	joepie@ksa.be.

oVerziCht werkgroepen en 
teAmS

Voorbereidende werkgroepen
•	 Werkgroep	PR
•	 Werkgroep	Podium
•	 Werkgroep	Logistiek
•	 Werkgroep	Inkleding	en	Animatie
•	 Werkgroep	Catering
•	 Joeperredactie

Teams tijdens Joepie
•	 Opbouwteam
•	 Crea-	en	themateam
•	 Cateringteam
•	 Nachtwacht
•	 Chauffeurs

Ploegen op de slotdag
•	 Animatieploeg
•	 Stewardploeg
•	 Afbraakploeg
 


