
 

GROEP INTRO vzw  
zoekt  

een vormingswerker (60%)  
in Brussel  

 
 

 
Voor het Vrijetijdsteam is Groep INTRO Brussel op zoek naar een ondersteuner - vormingswerker die 

mee wil bouwen aan een Inclusief, Brussels vrijetijdsaanbod voor en door mensen met een beperking. 

We versterken via Kadervorming en Netwerking, sensibiliseren en trachten vraag en aanbod beter te 

Linken.  

Je geeft vorming aan jeugdwerkers die hun deuren willen open stellen voor kinderen en jongeren met 

een beperking. Je ondersteunt een groep ervaringsdeskundigen die instaan voor het sensibiliserende 

spel “HandiKnap”. En je zet je schouders onder ‘Buitengewoon Brussels’, een sectoroverschrijdend 

overleg dat actoren van verschillende werkingen rond een beperking verenigt.   

 

Het TAKENPAKKET van een vormingswerker 

• Vorming en ondersteuning aan jeugdwerkingen via vorming op maat en/of procesbegeleiding 

• Vorming en ondersteuning van groep Handiknappers (een groep vrijwilligers / 
ervaringsdeskundigen die instaan voor een sensibiliserend inleefspel rond verschillende 
beperkingen) 

• Nieuwe vormingen en of ondersteuningen op maat uitwerken (zoals een inclusiebox) 

• Samenwerken met partners om inclusie te bevorderen  

• Onderhouden en uitbouwen van mediacontacten en mediaplan voor de BLINK-werking 
(nieuwsbrief, Facebook, Instagram…) 

• Administratie gelinkt aan het project uitvoeren 

• Actieve en betrokken participatie om het  project en team mee vorm te geven 

 

Verwachtingen rond het PROFIEL 

• Je gelooft in inclusie en wil jeugdwerkers en organisaties hierin meekrijgen  

• Je hebt een beperking of ervaring in het werken met kinderen en jongeren met een beperking 

• Je hebt ervaring met jeugdwerk en bent een netwerker die vlot contacten legt met 
(partner)organisaties  

• Je kan je organiseren (plannen, acties uitvoeren, overzicht bewaren) 

• je kan resultaatsgericht werken en volgt de nodige administratie op  

• Je bent enthousiast, dynamisch en flexibel (avond en weekendwerk zijn geen drempel) 

• Je kan vormingsthema’s uitwerken en je kan deze thema’s brengen aan diverse groepen.  

• Je kan zowel in team als zelfstandig werken 

• Je kan werken met PC: outlook, Word en Excel en sociale media 

• Je hebt interesse in meer beleidsmatig werk 
 
De BLINK-werking wil bouwen aan een inclusief vrijetijdsaanbod. We moedigen mensen met een 
beperking (die met hun ervaringen aan de slag willen) aan om te solliciteren voor deze functie.  
 
Het AANBOD 

• een deeltijds (60%)  contract van onbepaalde duur 

• maaltijdcheques 

• verloning volgens PC van de sociaal-culturele sector 329, barema B1C 

• tewerkstellingsplaats: 1030 Schaarbeek 



• mogelijkheid tot vorming en bijscholing  

 

PRAKTISCH 

• Stel je voor 17 juni 2019 kandidaat via mail, met cv en motivatiebrief t.a.v. Annemie 

Vandenhende, annemie.vandenhende@groepintro.be  

• Gesprekken vinden plaats in de week van 1 juli 2019 

• Starten: bij voorkeur 20 augustus  2019 

 

VRAGEN? 

Mail naar annemie.vandenhende@groepintro.be, of neem telefonisch contact met Annemie (0499 

533 734) of Kirsten (0470 133 244 – Kirsten.meerts@groepintro.be) 

 

 

 

mailto:annemie.vandenhende@groepintro.be
mailto:annemie.vandenhende@groepintro.be

