Groep Maatwerk zoekt freelance vormingswerkers
Ben je sociaal ingesteld, sta je graag voor groepen, wil je bijdragen aan het welzijn van kansengroepen en ben
je op zoek naar een leuke bijverdienste? Dan ben jij misschien wel de geschikte persoon om op freelancebasis
voor Groep Maatwerk vormingsopdrachten te begeleiden.
Klinkt goed? Lees dan zeker verder!
▪

‘Groep Maatwerk?! Nog nooit van gehoord’. Wat doet jullie organisatie?
Groep Maatwerk is de Vlaamse koepelorganisatie van maatwerkbedrijven. Wij behartigen de belangen
van bedrijven en organisaties die werk op maat bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
en ondersteunen hen in hun werking. Eén van de manieren waarop wij dat doen is via het geven van
vorming, en dit zowel aan doelgroepwerknemers als aan omkaderingsleden. Onze vormingen zijn
interactief, om een optimale leertransfer te bereiken. Groep Maatwerk geeft vorming rond een divers
aanbod aan thema’s. Benieuwd naar ons aanbod? Bekijk onze vormingsbrochure hier.

▪

Wat verwacht Groep Maatwerk van een freelance vormingsmedewerker?
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▪

Hoe ziet een opleidingsdag eruit?
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▪
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Wij kunnen jou geen werk garanderen, dit hangt steeds af van de vragen van de klant. De periode
waarin de meeste opleidingen worden aangevraagd is tussen januari en april. In de zomerperiode
zijn er geen opleidingen en in het najaar zijn er minder opleidingsaanvragen.
Jij beslist wanneer je voor ons werkt. Als de klant een opleidingsaanvraag heeft, contacteren we
jou en vragen we naar jouw beschikbaarheid.

Welke verloning is hieraan gekoppeld?
➢
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▪

Deze opleidingen gaan doorgaans door van 8u tot maximaal 16u30 in een maatwerkbedrijf.
Wij bieden opleidingen aan voor 48 werkplaatsen en dit over heel Vlaanderen.
Uiteraard bekijken we samen welke regio voor jou het meest wenselijk is.

Wanneer, waar en hoeveel kan ik werken?
➢

▪

Interactieve vormingen geven aan groepen is jouw ding
Je hebt ervaring of affiniteit met het werken met mensen met een licht verstandelijke beperking
Je kan een vorming brengen rekening houdend met de taalzwakte, het beperkt cognitief
denkvermogen en de beperkte schoolse vaardigheden (lezen, schrijven) van de doelgroep.
Je geeft overwegend opleiding aan personen met een licht verstandelijke beperking
Je bent inzetbaar in de periode januari-april
Je kan je voor minimum 12 vormingsdagen per jaar engageren
Vroege uren en lange werkdagen schrikken jou niet af
Bij voorkeur beschik je over een rijbewijs
We zoeken vooral freelancers die in de regio Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen opleiding
kunnen geven

Als freelancer kan je kiezen of je betaald wilt worden via Tentoo of als zelfstandige.
Afhankelijk van het niveau waarop we jou inschalen (starter, gevorderd of expert) verdien je een
brutoloon tussen de € 300 en € 450 per gepresteerde vormingsdag (voorbereiding inbegrepen).
➢ Als je in aanmerking komt voor het masterniveau kan je tot € 550 vergoed worden en ook opleiding
geven aan omkadering.
Daarnaast voorzien wij ook een verplaatsingsvergoeding.Wat mag ik van Groep Maatwerk
verwachten?
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Kant-en-klare lespakketten
Een rugzak met al het nodige educatief en didactisch materiaal
De kans om samen te werken met een gedreven, dynamisch en enthousiast team
Een persoonlijk groeitraject als freelancer
Intervisiemomenten met andere freelance vormingswerkers
In juni sluiten we het seizoen af met een teamactiviteit met de freelancers

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

