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Nel (48) werkte al in de schoonmaak voordat ze moeder werd. Haar 
man werkt en regelt thuis de financiën. Hun kinderen zijn nu het 
huis uit. Nel zorgde lange tijd voor haar zieke moeder, maar die is 
vorig jaar overleden. Ze weet nog niet goed wat zij wil en wat ze 
kan. Om dat te ontdekken geeft Nel zich op voor de cursus In je 
kracht.  
 
Wil jij met Nel ontdekken wat bij haar past? Ga dan aan de 
slag als empowermentvrijwilliger bij Organisatie X. 
 
 

 
 
Empowerment gaat om het ontdekken wat je wil, wat je al kan en wat je nog nodig hebt 
om je verder te ontwikkelen. Daardoor sta je sterker in het leven. De cursussen uit de 
Toolkit Empowerment zijn voor mensen die aan de slag willen met hun toekomst en 
moeite hebben met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. De cursussen motiveren 
bijvoorbeeld om: 
• een opleiding te gaan volgen;  
• te gaan werken aan taal, rekenen en/of digitale vaardigheden; 
• (vrijwilligerswerk)werk te zoeken. 
 
Vanuit Organisatie X zetten wij ons hiervoor in. Wij vinden het belangrijk dat iedereen 
mee kan doen in de samenleving en talenten kan ontplooien. Daar helpen wij graag bij. 
We bieden diverse empowermentcursussen, maar ook stageplekken in de catering of aan 
de balie. Daarnaast geven we computerlessen. Deelnemers met een vraag op het gebied 
van taal of rekenen verwijzen we door naar het Taalhuis.  
 
Jouw werkzaamheden  

• Je bereidt de lessen voor en verzorgt deze voor een groep deelnemers. Afhanke-
lijk van uw keuze als organisatie doet hij of zij dit alleen of samen met een docent 
of andere vrijwilliger. Een-op-een begeleiding is in sommige gevallen ook een op-
tie.  

• Onderzoekt samen met de deelnemers wat hun talenten zijn, wat ze graag willen 
in de toekomst en hoe ze dit kunnen bereiken. Hij of zij doet dit door te luisteren, 
adviseren, motiveren en stimuleren. Dit stimuleert het zelfvertrouwen van de 
deelnemers.  

• Laat de deelnemers inzien welke basisvaardigheden hij of zij nog kan verbeteren.  
• Koppelt bevindingen uit de lessen terug aan de contactpersoon van de organisa-

tie en maakt goede (werk)afspraken met diegene.  
• Stimuleert het aan de slag gaan met die basisvaardigheden, in overleg met de 

contactpersoon.   
  



 

 

Jouw profiel 
• Affiniteit met op empowerment, je hebt een coachende houding. 
• Oprecht geïnteresseerd in de mensen die je gaat begeleiden. 
• Iemand die graag naar anderen luistert en mee denkt, zonder eigen normen en 

waarden op te leggen.  
• Vaardig met Nederlands (mondeling en schriftelijk), internet en e-mail.  
• Minimaal een afgeronde mbo-opleiding of vergelijkbaar in ervaring.  
• Minimaal 4,5 uur per week beschikbaar (2 uur voorbereiding, 2,5 uur per les). Ge-

durende 10 tot 15 weken.  

 
Onze rol 

• Coaching, begeleiding en intervisie. 
• Een aanspreekpunt waar je terechtkunt met vragen en voor doorverwijzing deel-

nemers. 
• Geschikte les- en vrijwilligersmaterialen.  
• Een training bestaande uit twee à vier dagdelen, afhankelijk van jouw (voor)ken-

nis en achtergrond. Bijvoorbeeld over:  
- Laaggeletterdheid, achtergronden en doelgroep. 
- Werken aan empowerment: gesprekstechnieken, motiveren en stimuleren. 
- Begeleiden bij lezen en schrijven met de methode Succes!. 
- De cursussen In je kracht, Jouw leven & werk of anders. 

 

Meld je aan! Wij nodigen je dan zo snel mogelijk uit voor een intakegesprek.  

 


