
 
 

 

 

 

Outward Bound al meer dan 40jaar actief als trainingspartner in diverse sectoren in België: social profit, 

bedrijven, business schools, enz.  Outward Bound België ontwikkelt programma’s rond thema’s als 

leidinggeven, coaching, teamontwikkeling en persoonlijke groei, met accent op leren in ‘the great outdoors’. 

Met zowat 6000 deelnemers-dagen per jaar, is  Outward Bound België een sterke speler op de nationale 

én internationale opleidingsmarkt. 

 

Outward Bound België™ zoekt als versterking voor het freelance team: 

 

 

 

2 (Junior) Outdoor procesbegeleiders op zelfstandige basis (m/v/x)  

 

 
Zie jij deze uitdaging zitten?   

 

Na een behoorlijk intensieve, technische outdoor training word je verder opgeleid tijdens een  

inloopperiode als co-trainer. Gedurende die intense periode van opleiding investeren wij en ook jijzelf 

in je persoonlijke groei, weliswaar nog zonder salaris. Eens je de opleiding met succes hebt afgerond, 

zal je diverse outdoor trainingen begeleiden, voor doelgroepen uit zowel de sociale sector als de 

bedrijfswereld. Jouw uitdaging is om de deelnemers zich zowel persoonlijk als in team te laten 

ontwikkelen  (persoonlijk  functioneren, leiding geven, coaching, samenwerking & communicatie, 

conflicthantering, enz). 

 

Hier zal jij je schouders onder zetten: 

 het begeleiden van groepen dmv outdoor training (ervaringsleren) en procesbegeleiding,   

 opvolging en evaluatie samen met de klant, zowel naar inhoud als uitvoering, 

 het eventuele verderzetten van de training en actieve interne begeleiding bij de klant, 

 je zal samenwerken met ons administratieve team voor de praktische organisatie. 

 

 

Wat hopen wij in jou te vinden?   

 

 Je hebt een stapje voor als je al kennis maakte met procesbegeleiding, training en ervaringsleren 

binnen de bedrijfswereld en/ of social profit, 

 alleen al bij het idee van rotsklimmen, touwenparcours, bergbeklimmen, speleologie, 

natuursporten, en eventueel watersporten gaat jouw hart sneller slaan, 

 als gedreven starter met een grote zin voor verantwoordelijkheid ga je voor tevreden klanten 

en een geslaagde training, 

 we kunnen je flexibel inzetten. Je gaat jaarlijks 20 dagen of meer op locatie in binnen- en 

buitenland, tijdens de week of in het weekend,   

 je groeit door anderen te helpen groeien, 

 naast je hoofdberoep zie je een extra uitdaging wel zitten, 

 je bent bereid om op zelfstandige basis te werken (niet in loondienst). 

 

 

  



 
 

 

 

Opleiding en competenties   

 

 Je hebt bij voorkeur een opleiding in een menswetenschappelijke richting 

(psychologie,  pedagogie,…), of gelijkwaardig door ervaring, 

 je hebt eventueel opleidingen gevolgd in individuele coaching en/of team coaching, 

 je bent meertalig en drukt je vlot uit in het Nederlands, Engels en liefst ook  Frans, 

 je bent sportief, houdt van outdoor en bijleren (zowel hard skills als soft skills), 

 je bent een perfecte vertegenwoordiger van onze organisatie bij de klanten.  

 

 

Wat staat daar tegenover?   

 

 Outward Bound biedt je een degelijke interne opleiding,   

 een boeiende en gevarieerde, freelance job met een grote mate van zelfstandigheid,   

 letterlijk en figuurlijk een zuurstofrijk natuurkader waarin je fysiek en mentaal kan bewegen, 

 een open en dynamische werkomgeving, waar teamspirit erg gewaardeerd wordt,   

 een gepaste verloning in functie van het niveau en ervaring,   

 een solide en persoonsgerichte organisatie met naam,   

 een enthousiast team en een aangename en informele werksfeer,   

 ruimte om jouw competenties te ontwikkelen. 

 

 

Je bent de persoon die wij zoeken?   

 

Stuur je sollicitatie e-mail met CV, met vermelding waar je onze vacature hebt gezien, uiterlijk tegen 

3 juni 2022 naar sofie.coekaerts@outwardbound.be en verras ons! We plannen de eerste 

kennismakingsgesprekken in op 16 en 17 juni a.s. 
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