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VTO Groep Maatwerk zoekt vormingsmedewerker (80% of voltijds) 

M/V/X 

 

Wie zijn wij? 

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

ontwikkelt en geeft vorming en training in en voor maatwerkbedrijven in heel Vlaanderen. Ons 

opleidingsaanbod richt zich zowel tot de maatwerkers als de maatwerkcoaches en de medewerkers 

van de sociale dienst. Je kan het bekijken op www.groepmaatwerk.be/vormingsaanbod 

 

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

organisatie die haar meer dan 60 leden-maatwerkbedrijven en -afdelingen ondersteunt. 

 

Wat houdt de job in? 

Je geeft in eerste instantie vorming aan maatwerkers. 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,…. Eénmaal je dit 

onder de knie hebt, zullen we je ook inschakelen voor vorming aan maatwerkcoaches. De 

maatwerkcoaches begeleiden de maatwerkers op de werkvloer.  

 

Daarnaast word je ook ingezet in de ruimere werking van de vormingscel. Een greep uit de 

mogelijke bijkomende opdrachten: 

▪ vernieuwen en optimaliseren van het huidige vormingsaanbod voor maatwerkers 

▪ ontwikkelen van informatieve spelen 

▪ ontwikkelen van educatief materiaal voor maatwerkers  

▪ zoeken naar en creëren van actieve werkvormen 

▪ educatief materiaal aanpassen aan de noden van volwassenen met een licht verstandelijke 

beperking 

 

Het team  

Je komt terecht in een tof en dynamisch team met 4 vormingsmedewerkers en 2 administratieve 

medewerkers (zie medewerkers Groep Maatwerk). Daarnaast werkt VTO Groep Maatwerk ook nog 

samen met een 25-tal freelance lesgevers. 

 

Wat verwachten wij van jou? 

We zijn op zoek naar iemand die haar/zijn voldoening haalt uit het geven van vorming en training 

aan kwetsbare personen - al dan niet met een verstandelijke beperking. Ervaring in sociale 

economie en/of het Buso-onderwijs is mooi meegenomen, maar Groep Maatwerk is een organisatie 

die graag investeert in zijn medewerkers, ook als die recht van de schoolbanken komen.  
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Om goed te functioneren in ons team, verwachten we dat je :  

▪ de Nederlandse taal goed beheerst  

▪ in grote mate zelfstandig kan werken  

▪ professioneel ingesteld bent  

▪ initiatief neemt  

▪ een teamspeler bent  

▪ respect en interesse toont voor kwetsbare mensen 

▪ je graag creatief uitleeft  

▪ goed ontwikkelde digitale skills hebt.   

 

En verder is het belangrijk om te weten dat je vorming zal geven in heel Vlaanderen; in het bezit 

zijn van een eigen wagen (en rijbewijs😊) is dus een must.  

 

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 

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

uitdagingen om je tanden in te zetten. 

Je krijgt een contract van onbepaalde duur en we voorzien een marktconforme verloning (of wat 

had je gedacht) maar bieden je ook uitgebreide extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, 

groepsverzekering, thuiswerkpremie,… 

We verwachten je 2 dagen per week 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? 

Meld je kandidatuur aan bij francis.devisch@groepmaatwerk.be. Vertel ons wie je bent, waarom je 

bij ons wil komen werken en waarom wij dat een goed idee zouden vinden. En vooral, doe dit voor 

30 mei.  

Is nog niet alles duidelijk? Bel of mail dan met Marijke die de VTO-cel coördineert.  

(marijke.stiers@groepmaatwerk.be , 016/827640)   
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