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FREELANCE MEDEWERK.ST.ER RACISME 

Een nieuwe vorming ontwikkelen en geven over (zelf)zorg voor slachtoffers van racisme. 

ORBIT vzw werft aan op basis van competenties en talenten. Kandidaten met een migratieachtergrond worden 
aangemoedigd om te solliciteren. 

ORBIT biedt als sociaal-culturele organisatie sinds lang vormingen aan over het omgaan met racisme. ORBIT wil haar 
aanbod vernieuwen en heroriënteren door een nieuw vormingsaanbod te ontwikkelen over (zelf)zorg voor 
slachtoffers van racisme. We werden daartoe geïnspireerd door het boek “Racisme. Over wonden en veerkracht” van 
Naima Charkaoui. Door financiële steun van de federale minister voor Gelijke Kansen (projectoproep ‘Stop Racisme’) 
kunnen we dat nu ook waarmaken. De basisvragen zijn: wat kan je als slachtoffer doen om met racisme om te gaan? 
Wat kan je als omstaander doen om slachtoffers te ondersteunen? Het project loopt van april 2020 tot april 2021.  

Wat vragen wij van jou? 

 je hebt persoonlijke voeling met wat racisme betekent voor mensen die erdoor getroffen worden. 

 je hebt inzicht in wat racisme is - racisme als structureel systeem. 

 je hebt ervaring in het coachen en vorming geven.  

Niet vereist, maar wel een pluspunt: 

 je hebt ervaring in het psychologisch begeleiden van personen of groepen, en inzicht in traumaverwerking. 

 je hebt ervaring in het betrekken van de doelgroep bij het uitwerken van een nieuw vormingsaanbod (via 
focusgroepen of een andere methodiek). 

 je hebt inzicht in methodieken om goed te communiceren: effectief grenzen stellen, omgaan met agressie en 
grensoverschrijdend gedrag, verbindende communicatie. 

Wat zijn je taken bij ORBIT? 

 Je werkt een nieuwe vorming uit over (zelf)zorg voor slachtoffers van racisme. Je doet dit in samenwerking 
met mensen die racisme meemaken. 

 Je werkt mee aan de organisatie van een studiedag voor vormingsinstellingen uit het binnen- en buitenland. 
Het doel van de studiedag is om samen na te denken over de ontwikkeling van een gepast vormingsaanbod. 

 Je geeft de nieuwe vorming aan twee soorten groepen: 
o Slachtoffers van racisme (in een safe space). 
o Mensen die met slachtoffers in contact komen. 

 
Wat hebben wij je te bieden? 

 Een freelance verloning op basis van de wettelijke voorwaarden en in onderling overleg voor wat betreft de 
modaliteiten.  

 Een freelance opdracht tussen april 2020 en april 2021, met onmiddellijke ingang. 

 Een ORBIT team dat werkt aan een wereld van superdiversiteit & migratie.  

Geïnteresseerd of meer info? thomas@orbitvzw.be, 02 502 11 28 

Stuur je motivatiebrief met curriculum vitae ten laatste tegen 01/03/2020 naar:  thomas@orbitvzw.be of ORBIT 
vzw Vacature - Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel.  

Geselecteerde kandidaten krijgen voor 10/03 een uitnodiging voor een gesprek.  

ORBIT vzw is erkend als sociaal-culturele beweging door de Vlaamse Overheid 
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