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VTO Groep Maatwerk zoekt een ervaren vormingsmedewerker (80% 

of voltijds) M/V/X 

 
Wie zijn wij? 

 

De VTO-cel (VTO staat voor Vorming, Training en Opleiding) van Groep Maatwerk ontwikkelt en 

geeft vorming en training in maatwerkbedrijven (voornamelijk voormalige beschutte werkplaatsen) 

in heel Vlaanderen. Ons opleidingsaanbod richt zich zowel tot de maatwerkers als het 

omkaderingspersoneel (werkvloerbegeleiders en sociale dienst). 

 

De VTO-cel maakt deel uit van Groep Maatwerk vzw. Groep Maatwerk is een kleine, dynamische  

organisatie die haar meer dan 50 leden-maatwerkbedrijven ondersteunt.   

 

Wat houdt de job in? 

 

Je geeft  vorming aan voornamelijk  maatwerkers (40 tot 50 lesdagen per jaar). Maatwerkers zijn 

mensen met een arbeidsbeperking. Vaak gaat het om een zeer diverse groep cursisten die bestaat 

uit personen met een licht verstandelijke beperking, ASS, psychisch kwetsbaren, anderstaligen,…. 

 

Ons vormingsaanbod kan je bekijken via onze site www.groepmaatwerk.be/vormingsaanbod  

 

Naast het geven van vorming bestaat het andere deel van je takenpakket uit: 

 

• vernieuwen en optimaliseren van het huidige vormingsaanbod voor maatwerkers 

• ontwikkelen van nieuwe vormingen 

• ontwikkelen van informatieve spelen 

• ontwikkelen van educatief materiaal voor maatwerkers  

• zoeken naar en creëren van actieve werkvormen 

• educatief materiaal aanpassen zodat het bruikbaar is voor volwassenen met een licht 

verstandelijke beperking 

 

Je komt terecht in een tof en dynamisch team met 3 vaste vormingsmedewerkers en 2 

administratieve medewerkers die je ondersteunen met oa planning, administratie,…..   

Naast dit vaste team werkt VTO Groep Maatwerk ook nog samen met een 25-tal freelance lesgevers. 

 

Wat verwachten wij van jou? 

 

We zijn op zoek naar een vormingsmedewerker, bij voorkeur iemand die ervaring heeft met het 

geven van training aan kwetsbare personen - al dan niet met een verstandelijke beperking. 

 

Daarnaast heb je  volgende competenties: 

• in grote mate zelfstandig kunnen werken.  

• creatief en vindingrijk. 

• professioneel 

http://www.groepmaatwerk.be/vormingsaanbod
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• initiatief kunnen nemen 

• teamspeler 

• liefde voor het vak 

•  gemotiveerd 

•  respect en interesse voor kwetsbare mensen 

• goed ontwikkelde digitale skills  

 

En verder: 

• Je bent bereid om vorming te geven in heel Vlaanderen.  

• Je bent in het bezit van een eigen wagen. 

• Je bent perfect Nederlandstaling. 

 

We vinden je helemaal geweldig als je: 

 

• Ervaring hebt binnen de sociale economie (maatwerkbedrijven) of het BuSO (buitengewoon 

onderwijs) 

• Enige notie hebt van grafische vormgeving  

 

 

Waarom wil jij graag voor ons werken? 

 

Werken in een klein en tof team, in een mooie werkomgeving en omringd door gelijkgestemde 

mensen ... Hoe klinkt dat? Wat als die organisatie zich ook nog eens inzet voor de kansen op werk 

van mensen met een arbeidshandicap? “Waar kan ik tekenen?”, horen we je zeggen! Bovendien krijg 

je bij Groep Maatwerk heel wat mogelijkheden om je te ontplooien én tal van uitdagingen om je 

tanden in te zetten. 

 

Bij ons krijg je bovendien: 

• Een boeiende functie met ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid 

• Een contract van onbepaalde duur  

• Marktconforme verloning (inclusief extralegale voordelen) 
 

Op termijn is er ook de mogelijkheid om door te groeien naar trainer/opleider voor 

omkaderingspersoneel. 

 

Je werkt twee dagen op het kantoor in Tienen. De rest van de week is er de mogelijkheid om van 

thuis uit te werken of geef je vorming. 

 

Hoe solliciteren? 

 

Stuur je CV met begeleidende brief door naar francis.devisch@groepmaatwerk.be  

Voor vragen kan je steeds terecht bij Marijke Stiers, adviseur Groep Maatwerk via 

marijke.stiers@groepmaatwerk.be of  via telefoon: 016/827640. 

 

Solliciteren kan tot 3 januari 2021. Wij kijken vol verwachting uit naar onze nieuwe collega! 
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