
 

 

 

 

 

 

MONDIALE WERKEN REGIO LIER VZW 

ZKT. ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS:  
begeleider conversatietafel wonen  

 
 

Mondiale Werken Regio Lier (MoWe) is een vrijwilligersorganisatie die sinds 2016 mensen in een kwetsbare positie 

ondersteunt. MoWe ondersteunt onder andere asielzoekers, vluchtelingen, daklozen en mensen zonder wettig verblijf in de 

regio tussen Antwerpen en Mechelen. Via 25 projecten wil MoWe draagkracht stimuleren en verbinding creëren. De missie 

van MoWe is streven naar verbinding, warmte en een menswaardig leven voor iedereen. Samen overwinnen we 

hindernissen en bestrijden we sociale uitsluiting en armoede.  

 
Waarom? 

Binnen het project “Woonhulp” zijn reeds vele jaren medewerkers actief die mensen helpen om een concrete afspraak te 

maken voor bezichtiging van een huurwoning.  We geven dan enkele raadgevingen mee en gaan soms samen op bezoek, 

maar we ondervinden dat veel kandidaat-huurders te weinig praktische kennis en vaardigheden hebben in de communicatie 

met verhuurders en/of immokantoren. 

 

MoWe heeft daarom een samenwerkingsproject van beperkte duur opgezet met het team van WEB 

(https://www.webwerkt.be/) Samen met WEB ontwikkelen we een reeks workshops, “conversatietafels”, om anderstalige 

kandidaat-huurders op een interactieve manier meer kennis en vaardigheden aan te leren. Op deze manier willen we hen 

versterken en hun positie op de private huurmarkt verbeteren doordat ze beter weten wat het zoeken naar  een huurwoning 

met zich meebrengt en hoe je best communiceert met verhuurders en immokantoren..    

 

Wat kan jij doen? 

We zijn op zoek naar vrijwilligers die met ons de conversatietafels willen begeleiden en vormgeven.  Je neemt hierbij deel 

aan een leertraject waarbij je samen met WEB en MoWe werkt aan de inhoud van verschillende sessies. Vervolgens krijg je 

een training om de conversatietafels zelfstandig te kunnen begeleiden.  

• Je neemt deel aan brainstormsessies rond de inhoud van verschillende workshops. 

• Je begeleidt de wekelijkse workshops, eerst in samenwerking en daarna ook zelfstandig 
● Je kan gespreid over de week tijd ter beschikking stellen voor deze functie. 

 
Wat is belangrijk voor ons? 

● Zelfstandigheid & flexibiliteit. 

● Planmatige aanpak. 

● Communicatief ingesteld. 

● Je bent beschikbaar vanaf midden maart 2023 
 

Aanbod 

● Onkosten worden vergoed. 
● Je maakt deel uit van een tof team waarbij je terecht kan voor vragen. 
● Je bent verzekerd. 
● Als vrijwilliger krijg je gratis opleidingen. 
● Je krijgt regelmatig een nieuwsbrief. 

 
  Heb je interesse? 

Aarzel niet om ons te contacteren! 
gvanham@ext.itg.be 



Tot gauw 
 
Guido Van Ham 
 

Mondiale Werken Regio Lier vzw    

gvanham@ext.itg.be 

mondialewerkenregiolier.be 

 


