
 

Tumult vzw | Brusselsepoortstraat 8 | 2800 Mechelen | 015 43 56 96 | info@tumult.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WAT DOET TUMULT? 
 

Tumult is een pluralistische jeugdvereniging, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid als 

‘landelijk jeugdwerk’.   

Tumult moedigt jonge mensen aan om elkaar te ontmoeten, over de grenzen van verschillen heen. 

We leren jongeren op een constructieve manier omgaan met conflict door te vertrekken vanuit wat 

gemeenschappelijk is. We stimuleren hen om kritisch in de samenleving te staan. Tumult geeft als 

jeugdwerkorganisatie zo vorm aan een vredevolle en geweldloze samenleving, samen met kinderen 

en jongeren. 

Samen met ruim 100 vrijwilligers organiseert Tumult zomerkampen, begeleiden we vormingen in het 

jeugdwerk, zetten we jaarlijks een Bataljong-actie op, organiseren we een inleefreis en zo veel meer. 

Meer info op www.tumult.be 

 

 WAT DOET EEN VORMINGSBEGELEIDER? 
 

De vormingspool is de groep vrijwillige instructeurs die bij Tumult vormingen ontwikkelt en begeleidt. 

Deze gedreven groep vormingsfanaten wordt geprikkeld door hun jeugdwerkervaring.  

 

Hun doel? Moeilijke thema’s als pesten, omgaan met storend gedrag, straffen en belonen, preventie 

van conflict, ... brengen op maat van jeugdleiding. 

Als vormingsbegeleider trek je er op uit. Een lokale leidingsploeg, jeugdraad of speelpleingroep nodigt 

ons uit. Wij trakteren hen op een speelse, interactieve en inhoudelijk straffe vorming van ongeveer  

2,5 uur. 

Kijk op tumult.be/vorming voor meer info over de vormingspakketten.  

 

 WAT BIEDT TUMULT? 
 

Tumult draait dankzij de vrijwilligers.  Je kan je verwachten aan  

■ een fijne bende 
■ coaching op maat 
■ ontplooiingskansen ten top 
■ een vrijwilligersvergoeding van 30 euro per dagdeel 
■ terugbetaling van al je (vervoers)onkosten 

www.tumult.be
http://tumult.be/vorming
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 WAT VERWACHT TUMULT? 
 

Profiel 

 

■ Je bent gebeten door het jeugdwerk  
■ Je hebt een aantal jaar ervaring als animator of hoofdanimator in het jeugdwerk 
■ Je geniet van spreken voor een groep 
■ Je bent tussen de 21 en 35 jaar oud 
■ Je wil vormingen uitwerken en begeleiden voor een groep jeugdleiding 
■ Het kriebelt en je wil Tumults geweldloze visie actief en speels uitdragen 

Engagement 

■ Je bent beschikbaar ’s avonds/in het weekend 
■ Je wil voor Tumult op pad in heel Vlaanderen 
■ Je geeft minimaal 3 vormingen per jaar 
■ Je bent regelmatig aanwezig op vormingspool-vergaderingen  

(min. 3 maal per jaar in Mechelen) 
■ Je bent aanwezig op ons jaarlijkse Tumult-weekend in oktober 

 

 WAT NU? 
 

Zet je motivatie op mail naar ester@tumult.be.  Voeg een cv toe met je contactgegevens en 

vermeld zeker je jeugdwerkervaring. Ook met vragen kan je bij Ester Laureys terecht. 

 

Nieuwe vrijwilligers onthalen we met een kennismakend gesprek. Nadien nemen ervaren 

vormingsbegeleiders je mee op sleeptouw en werken we samen aan een traject op maat. 

 

Tumult vzw – Vormingspool Headquarters 

Adres: Brusselsepoortstraat 8 (vierde verdieping) / 2800 Mechelen  

Tel: 015 / 43 56 96 
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