
 
 

 
    

Groep INTRO zoekt een burn-out expert (75 %) voor Leuven (januari t/m 
maart 2020)  
 

Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en tewerkstelling aan voor mensen die extra kansen 
nodig hebben. Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van 
persoonlijke groei. We doen dit via arbeid, vorming en begeleiding. Meer info op www.groepintro.be 
 
Voor het team regio Leuven-Tienen-Diest, met standplaats Leuven, zoeken wij een expert (coach) 
voor het Povigo-project voor bepaalde duur (75% tewerkstelling van januari t/m maart 2020). Dit 
project voeren we uit in samenwerking met Kunlabora en de Artesis Plantijn Hogeschool. Kunlabora 
is een jong softwareontwikkelingsbedrijf, gebaseerd in Leuven. Ze ontwerpen samen met de 
opdrachtgever software op maat als antwoord op diverse zakelijke uitdagingen. 
Het Povigo-project voeren we uit met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse 
Overheid. Wij geloven dat mensen sneller en duurzamer aan de slag kunnen als ze hun 
ontwikkelproces in relatie tot de arbeidsmarkt zelf in handen kunnen nemen.  
 
In het kader van dit ESF-project ontwikkelen we een digitale self-service, die mensen met een burn-
out versterkt in het proces, om opnieuw stappen in de richting van de arbeidsmarkt te zetten. Povigo 
zet daarbij het eigenaarschap van mensen in hun ontwikkelproces centraal. Deze self-service haakt 
als digitaal verlengstuk in op bestaande begeleidingstrajecten.  
 
Als burn-out expert bied je ondersteuning aan Kunlabora in de ontwikkeling van de digitale tool. In 
de fase van onderzoek en analyse van het Povigo-project speel je een belangrijke rol. Door middel 
van workshops en interviews/storytelling sessions wil Kunlabora inzicht verwerven in het traject dat 
iemand met een burn-out, die na lange afwezigheid terug aan de slag wil, doorloopt.  
 
Daarnaast zal je als expert voortdurend feedback geven op het ontwikkelde prototype. De verkregen 
feedback dient als input voor de volgende iteratie.  
Tenslotte zorg je als expert ook voor een doelgroep die betrokken kan en wil worden, als testgroep 
voor deze digitale tool.  
 
 
Taken 
- Je geeft inhoudelijke input / adviseert Kunlabora mbt de begeleiding van mensen, die na een 

burn-out terug aan de slag willen 
- Je bent het klankbord tijdens de voortdurende evaluatie van de te ontwikkelen digitale tool. 
- Je brengt mensen samen, die na een burn-out terug aan de slag willen. Zij zijn een belangrijk 

testpanel in de ontwikkeling van de tool. 
- Je werkt mee aan de ontwikkeling van de digitale tool.  
- Contacten met partners opbouwen en onderhouden 
- Administratie en registratie (resultaten van training in kaart brengen & rapporteren)  
- Het project mee uitbouwen en vorm geven, binnen het team en met het netwerk 
 
 



 
 
 
 
 

Profiel 
- Ervaring in werken met  mensen met medische, psychische, fysieke of zintuigelijke beperkingen  

is een vereiste 
- Ervaring met het begeleiden / vormen van mensen mbt burn-out is een pluspunt 
- Je hebt kennis over de arbeidsmarkt & sociale kaart  
- Je gelooft in de kracht van mensen, in groeimogelijkheden en in een positieve benadering  
- Je weet hoe je mensen kan motiveren en stimuleren  
- Je bent oplossingsgericht en flexibel  
- Je kan resultaatsgericht werken: doelen stellen, evalueren en bijsturen  
- Je kan doelgericht communiceren 
- Je bent een teamspeler, maar werkt graag zelfstandig en bent een goede planner  
- Je werkt vlot met courante PC-toepassingen (MS Office, Outlook)  
- Administratie en registratie 
 
 

Procedure  
 

Solliciteren met een motivatiebrief en CV kan tot en met 05/12/2019.  
Per e-mail: sophia.Hoornaert@groepintro.be  
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op di 10 december en do 12 december 2019.  
 
 

Aanbod  
 

75% contract voor bepaalde duur voor 3 maanden 
Loonbarema B1c PC 329  
Bijkomende vakantiedagen bovenop de wettelijke vakantieregeling 
Vele mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te groeien 
Open bedrijfscultuur 
 
 
 

Waag je kans! Groep INTRO gaat voor gelijke kansen.  
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