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Vacature  

Vrijwilliger 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.  De patiënt met een psychische 

kwetsbaarheid staat daarbij centraal. 

’t Vooruitzicht is het ontmoetingscentrum waar iedereen welkom is. Men kan er langskomen voor 

een babbeltje iets komen drinken. Je kan er deelnemen aan één van onze ateliers of mee op uitstap 

gaan. Wil jij ons team versterken? Voor onze Poëziegroep zoeken wij een creatieve vrijwilliger.  

Taakbeschrijving 

Vanuit de Kleine Parade (een sociaal participatief project door Thomas More) ontstond er een 

poëziegroep die 10 weken lang begeleiding kreeg. Onze groep zou dit graag verder zetten doorheen 

het jaar waarbij deelnemers wekelijks de kans krijgen om elkaar te ontmoeten, nieuwe 

poëzievormen te ontdekken en een klankbord te hebben voor hun eigen schrijftalenten. Af en toe 

zoeken we een manier om ons werk te tonen aan een breder publiek.   

Jouw profiel 

We zoeken iemand die ervaring heeft met het schrijven van poëzie.  Je kent verschillende 

methodieken en kan deze op een vlotte en fijne manier doorgeven aan anderen met de nodige zorg 

en ondersteuning.  

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. 

Praktisch  

Een opstart van zodra als mogelijk binnen de corona-maatregelen. In de juli en augustus 1 keer per 

maand. Vanaf september wekelijks op vrijdagnamiddag.  

Samenkomst aan ’t Vooruitzicht (Stelenseweg Geel). Van daaruit kan er zowel binnenshuis 

geschreven worden als op verplaatsing. Indien men op verplaatsing wenst te gaan is een eigen auto 

en rijbewijs aanbevolen. 

Wat we aanbieden 

Je komt terecht in een warme en dankbare omgeving. Als vrijwilliger word je goed omkaderd binnen 

OPZ Geel. Je vrijwilligerscoach helpt jou graag op weg. Je bent verzekerd voor ongevallen en 

burgerlijke aansprakelijkheid. Er is geen vergoeding voor het vrijwilligerswerk, gemaakte kosten 

kunnen wel worden terug betaald. We zoeken naar een goede match voor jouw eigen talenten en 

interesses.  

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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