
 

Freelance vormingsmedewerkers gezocht 
 

Ben je sociaal ingesteld, sta je graag voor groepen, wil je mee bijdragen aan het welzijn van kansengroepen en 
ben je bovendien op zoek naar een leuke bijverdienste? Wel dan ben jij misschien wel de geschikte persoon 
om op freelancebasis voor Groep Maatwerk vormingsopdrachten te begeleiden.  
 
Denk je nu, ‘hmm, interessant, maar ik heb toch wel meer info nodig’, lees dan zeker verder! 
 
 

▪ ‘Groep Maatwerk?! Nog nooit van gehoord’. Wat doet jullie organisatie?? 
 

Groep Maatwerk is de Vlaamse koepelorganisatie van maatwerkbedrijven die belangen behartigt van 
bedrijven en organisaties die aangepaste arbeid verschaffen aan personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Een van de manieren waarop wij ondersteuning bieden aan de maatwerkbedrijven is via 
vorming. 

 
▪ Wat verwacht Groep Maatwerk van een freelance vormingsmedewerker? 

 
Als freelancer geef je opleiding aan personen met een mentale beperking. Dit uit zich onder andere in 
taalzwakte, beperkt cognitief denkvermogen en beperkte schoolse vaardigheden (lezen, schrijven). 
Groep Maatwerk heeft een divers aanbod van thema’s. Bekijk zeker de bijgevoegde vormingsbrochure 
van Groep Maatwerk. 
 

▪ Hoe ziet een opleidingsdag eruit? 
 
Deze opleidingen gaan doorgaans door van 8u tot maximaal 16u30 in een opleidingslokaal van een 
maatwerkbedrijf. Wij bieden opleidingen aan voor 67 werkplaatsen en dit over heel Vlaanderen. 
Uiteraard bekijken we samen met jou welke regio het meest wenselijk is.  
 

▪ Wanneer en hoeveel kan ik werken? 
 
Jij bepaalt welke dagen je voor Groep Maatwerk kan werken. Als de klant een opleidingsaanvraag heeft, 
nemen wij contact met jou. Je laat dan je beschikbare data weten binnen de tijdspanne waar de klant 
de opleiding wil organiseren. 
 

▪ Welke verloning is hier aan gekoppeld? 
 
Als freelancer kan je kiezen of je betaald wilt worden via Tentoo of als zelfstandige. Voor beiden voorzien 
wij een brutoloon van € 450 per opleidingsdag. Daarnaast voorzien wij een forfaitaire 
verplaatsingsvergoeding van € 40/dag, ongeacht het aantal km dat je moet afleggen. In deze 
vergoeding zit telkens voorbereiding van de opleiding inbegrepen.  
 

▪ Wat mag ik van Groep Maatwerk verwachten? 
 

De kans om samen te werken met een jong, dynamisch en enthousiast team dat zeer gedreven is en 
een passie deelt voor (ervarings)leren en kansengroepen. Wij streven naar een optimale leertransfer 
door op een ludieke en interactieve wijze vorming te geven aan personen met een mentale beperking. 
Ook de groeikansen en ondersteuning van onze freelancers vinden wij zeer belangrijk. Wij bieden een 
freelance leertraject, individuele coaching en intervisiemomenten met andere vormingswerkers aan. 
Voor al onze opleidingen bestaat er reeds een lesplan voorhanden. Je wordt dus niet voor de leeuwen 
gegooid☺! 
 

▪ Interesse?! 
Stuur dan een mailtje met je CV en korte motivatie naar saf.perdaens@groepmaatwerk.be. 
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