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Vacature poëziegroep 

Begeleider van de poëziegroep 
Het OPZ Geel is een openbaar psychiatrisch zorg- en kenniscentrum dat voor mensen met een 

psychiatrische problematiek en hun directe omgeving, op respectvolle wijze kwaliteitsvolle en 

professionele zorg organiseert om samen te werken aan herstel. 

Voor de poëziegroep van ontmoetingscentrum ’t Vooruitzicht zoeken wij een creatieve vrijwilliger.  

Taakbeschrijving 

Je staat samen met een andere vrijwilliger in voor de voorbereiding en begeleiding van de 

poëziegroep.  

Je laat de deelnemers kennismaken met nieuwe methodieken, geeft hen schrijfopdrachten en biedt 

hen een klankbord voor hun eigen schrijftalenten. Je zorgt ervoor dat iedere deelnemer betrokken is 

en inspraak heeft.  

Samen met de deelnemersgroep organiseer je af en toe een manier om werk te tonen aan een 

breder publiek. Je wordt hierin ondersteund door een medewerker van het ontmoetingscentrum.  

Jouw profiel 

 Je hebt ervaring heeft met het schrijven van poëzie 

 Je kent diverse methodieken en kan deze op een vlotte manier doorgeven aan anderen 

 Je neemt initiatief en kan zelfstandig werken 

 Je bent goed voorbereid maar kan ook flexibel inspelen op de diversiteit in de groep 

 Je werkt graag samen met anderen aan een gezamenlijk project 

 Beleving en co-creatie zijn voor jouw belangrijker dan prestatie  

Praktisch  

 wekelijks op vrijdagnamiddag, van 13u30 tot 15u30 

 samenkomst in ’t Vooruitzicht (Stelenseweg Geel) of volgens afspraak op verplaatsing 

 groepsgrootte: 6 à 8 deelnemers  

 

Dit bieden we aan 

Een warme en dankbare omgeving. Als vrijwilliger word je goed omkaderd binnen OPZ Geel. Je 

vrijwilligerscoach helpt jou graag op weg en is jouw eerste aanspreekpunt voor vragen.  

 

Meer weten of reageren op deze vacature?  

Hanne Cloots – 014 57 90 94 – vrijwilligers@opzgeel.be – www.tvooruitzicht.com  

We plannen dan een vrijblijvend en verkennend gesprek.  
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