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VACATURE FREELANCE MEDEWERKER 
Vormingplus Waas-en-Dender 
 
Vormingplus Waas-en-Dender zoekt een freelance medewerker voor de begeleiding van de  
interculturele ontmoetingsgroep Babbelonië in Zele. 
 
Babbelonië is een wekelijkse samenkomst van Nederlandstaligen en anderstaligen. 
De basisactiviteit is conversatie. De deelnemers praten met elkaar over dagelijkse dingen: 
familie, werk, vrije tijd, enz. Ze doen dit in het Nederlands. 
Op een ongedwongen manier leren de deelnemers omgaan met diversiteit en oefenen de 
anderstaligen het Nederlands. 
Regelmatig voorzien we vormingsactiviteiten rond thema’s die de groep zelf aanreikt. 
Uitstappen in de eigen regio bevorderen de interactie bij de groepsleden en verhogen de 
kennis van de gemeentelijke voorzieningen, het plaatselijke verenigingsleven, de 
ontspanningsmogelijkheden, enz. 
 
Vormingplus organiseert Babbelonië i.s.m. het Agentschap Integratie en Inburgering en 
lokale, vooral gemeentelijke, actoren. Momenteel komen er al 16 groepen in de provincie 
bijeen. 
In Zele starten we een nieuwe groep op. Het wordt de 17de. 
 
Voor deze nieuwe groep in Zele zoeken we een begeleider. 
De groep komt wekelijks bijeen op woensdagmorgen van 9u tot 11u. 
Deze nieuwe groep gaat van start op woensdag 11 januari 2017. 
De groep komt niet bijeen tijdens schoolvakanties en op feestdagen. 
 
 
Taken van de begeleider 
 

 De doelstellingen van het project mee helpen realiseren 
 Zorgen voor een aantrekkelijk en toegankelijk programma 
 Elke bijeenkomst voorbereiden 
 Elke bijeenkomst organiseren en coördineren 

o Het onthaal van de deelnemers verzekeren 
o Inschrijvingen van nieuwe deelnemers doen 
o Aanzetten tot constructief gesprek: het gesprek in gang zetten, animeren, 

stimuleren; aanbrengen van elementaire gespreksregels en erover waken dat ze 
worden toegepast. 

o De deelnemers stimuleren tot participatie en hen daarin ondersteunen: 
deelnemers denken mee na over de programmatie en voeren ze mee uit; 
deelnemers nemen ook praktische deeltaken op (klaarzetten, opruimen, 
afwassen, opvolgen activiteitenkalender van de stad, …) 

o Zich informeren over het activiteitenaanbod in de gemeente en dit bekendmaken 
aan de deelnemers, of deze taak delegeren naar een deelnemer. 

o Nabespreking met deelnemers opzetten 
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 De goede sfeer in de groep bewaken (volgen en bijsturen waar nodig) 
 Samenwerken met andere organisaties uit de regio. 
 Maandelijks een maandkalender opmaken en deze doorsturen naar Vormingplus. 
 Wekelijks een kort verslag maken van de activiteit en doorsturen naar Vormingplus. 
 Halfjaarlijks deelname aan een stuurgroep. 
 Meewerken aan kennisdeling i.v.m. Babbelonië: 

o Trimestrieel een intervisieavond voor alle Babbeloniëbegeleiders of occasioneel 
een vormingsdag 

o Babbeloniëbegeleiders sturen elkaar hun voorbereidingen door en werken op die 
manier inspirerend voor elkaar. 

 
 
Profiel 
 
De begeleider moet: 

 over (ped)agogische vaardigheden beschikken 
 in staat zijn om groepen te enthousiasmeren, motiveren, aanzetten tot conversatie 
 een educatieve activiteit kunnen organiseren 
 informele gesprekken kunnen voeren en stimuleren 
 gestructureerde gesprekken en discussies kunnen modereren 
 kunnen omgaan met een divers publiek (qua leeftijd, taalkennis, culturele achtergrond, 

scholingsgraad, enz.) 
 flexibel zijn 
 zich bereid verklaren te werken binnen de missie en de doelstelling van Vormingplus 

Waas-en-Dender (zie www.vormingplus.be/waas-en-dender) 
De begeleider heeft ervaring in het werken met groepen. 
De begeleider is woonachtig in de regio. 
De begeleider heeft het statuut van zelfstandige (in hoofd- of bijberoep) of is bereid dit 
statuut te verwerven. 
 
 
Praktisch 
 
Vaste vergoeding van €140 bruto per bijeenkomst + vervoerskosten. 
Heb je interesse, stuur dan per mail een motivatiebrief met vermelding van relevante 
ervaring naar johan.vermeersch@vormingplus.be 
Voor meer informatie zie de website www.babbelonië.be 
Solliciteren kan tot vrijdag 25 november 2016. 
Gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats op woensdag 7 december tussen 
16u en 21u in Zele. 
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