
Groep Ubuntu is een sociale netwerkonderneming die mensen 
met een beperking en/of een maatschappelijke kwetsbaarheid en 
hun omgeving inspireert en ondersteunt. Als netwerkonderneming 
kunnen we vanuit een heel ruim aanbod de juiste ondersteuning 
op maat bieden, voor en door mensen, en dit op vlak van werken, 
wonen, vorming & vrije tijd, gezin & kind, mobiele ondersteuning 
en therapie. Voor onze vormingsdienst zijn wij op zoek naar een 
m/v/x.

Binnen de vormingsdienst bieden we in groep vormingen aan voor 
personen met een beperking. Vorming geeft aan iedere deelnemer 
de kans om zich verder te ontwikkelen, zijn talenten te ontdekken, 
meer greep te krijgen op zijn/haar leven. De vormingscoach kijkt 
wat de interesses en ondersteuningsnoden zijn om het aanbod hier 
op af te stemmen. Er wordt gewerkt rond verschillende thema’s zoals 
muziek, gezonde voeding, sociale vaardigheden, bewegen, relaxatie 
, ...

AVELGEM

VACATURE

VORMINGSCOACH

‘Talenten en 
interesses van 
cliënten 
verder gaan 
uitbreiden of 
ontwikkelen’  

‘Ben jij creatief, zelfstandig en enthousiast?’  



OPDRACHT

Als vormingscoach ben je verantwoordelijk voor een 
aantal resultaatsgebieden:

• Het ondersteunen van personen met een beperking 
binnen het educatieve, culturele, sportieve en 
ontspannende luik. 

• Uitwerken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren 
van vormingsactiviteiten. 

• Aansluiten met de vormingsactiviteiten bij de 
reguliere samenleving met als doel de cliënt een 
volwaardige plaats in de maatschappij te laten 
hebben. 

• Ondersteunen en stimuleren van cliënten bij 
communicatie, participatie en informatie om zo de 
cliënt een stem te geven in de samenleving. 

• Uitbreiden van expertise en creatief zijn op vlak 
van methodieken en onderwerpen binnen het 
vormingswerk om nog beter te kunnen inspelen op 
de specifieke noden van de cliënten. 

• Talenten en interesses van de cliënten verder gaan 
uitbreiden en ontwikkelen. 

• Je hebt zelf een brede interesse in verschillende 
domeinen: culinair, muziek, relaxatie, sport,… 

zodat dit een meerwaarde kan betekenen voor de 
organisatie. De basisprincipes en methodieken van 
vormingswerk zijn niet onbekend voor je en je vindt het 
belangrijk om cliëntgericht te werken. 

Daarnaast beschik je over een agogisch diploma (of 
gelijkwaardig door ervaring). Je hebt ervaring in 
het ondersteunen van mensen met een beperking 
en bereidt om te werken met mensen met een hoge 
ondersteuningsnood. Je bent in het bezit van een 
rijbewijs B en kan over een wagen beschikken. Werken 
met de PC, internet, e-mail en de courante office 
pakketten is geen probleem voor je.

COMPETENTIES

Je  wil werken in een  organisatie met een 
maatschappelijke meerwaarde en een sociale impact 
waar diversiteit als een rijkdom beschouwd wordt en 
waar de mens centraal staat. Jouw basishouding stemt 
overeen met de visie en de kernwaarden van Groep 
Ubuntu: je handelt vanuit een emancipatorische 
grondhouding en een holistische en inclusieve visie. 

Creativiteit, zelfstandigheid en enthousiasme typeert 
je als persoon. Je hebt zin om expertise te verwerven, 

AANBOD/TROEVEN

• Contract van bepaalde duur (2 januari 2023 tot 31 
augustus 2023) van 30,4/38,00. Verloning volgens 
barema paritair comité 319.01, maximum klasse 1 (op 
bachelor-niveau).

• Tewerkstelling in regio Avelgem, occasioneel Kuurne 
en Kortrijk 

• Je werkt  in een vooruitstrevende en groeiende 
organisatie met een warme, persoonlijke en 
professionele werksfeer en in een leuk team van 
collega’s.

• Ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid HR-, 
vormings- en loopbaanbeleid. 

Stuur jouw sollicitatiebrief en CV met vermelding van de vacature tot en met 6 december 
2022 via e-mail naar faustine.vanderbeke@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en 
vertrouwelijke aanpak van jouw kandidatuur. 
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen Faustine Vanderbeke


