
 

Dankzij jou…  
 

 Nemen vrouwen deel aan ontspannende en leerrijke creatieve 
workshops zoals breien, haken en DIY (voor volledig aanbod zie 
www.femmamaakthet.be ) 

 Zijn (bestuurs) vrijwilligers tevreden omdat door jouw goed 
lesgeven vrouwen graag deelnemen aan de activiteiten. 

 Wordt Femma vzw ervaren als een organisatie van een 
kwaliteitsvol creatief aanbod. 

 Worden lessen kwaliteitsvol voorbereid aan de hand van 
lesgeversnota’s 

Wie ben jij? 
 

 Iemand die kennis heeft van en vaardig is in allerhande creatieve 
technieken zoals breien, haken en DIY  

 Iemand die interesse heeft in nieuwe trends op creatief vlak. 
 Je bent didactisch geschoold of hebt ervaring in het geven van 

creatieve workshops en differentieert je aanpak volgens niveau 
van de deelnemers. 

 Je hebt respect voor vrijwilligerswerk, volgt stipt gemaakte 
afspraken op, bent flexibel en klantgericht. 

 Je bent bereid Femma ambassadeur te zijn door de visie van 
Femma te onderschrijven 

 Je bent vertrouwd met de digitale media en kan je verplaatsen 
met een eigen wagen. 

 Je kan je vrijmaken ‘s avonds. Je bent op zoek naar (betaalde) 
extra tijdsbesteding. 

Bij Praktische School vzw krijg je: 
 

 Een vergoeding en tussenkomst in de verplaatsingsonkosten. 
 Een degelijke voorbereiding via handleidingen en 
lesgeversnota’s. 

 Ondersteuning en begeleiding door de dienst lesgevers en de 
lesgeversverantwoordelijke. 

 We kunnen geen garantie bieden over het aantal te geven lessen. 

 

 

Femma vzw  zoekt freelance lesgevers 

crea (breien, haken, DIY) voor de lokale 

Femma groepen* 

 
*provincies Limburg, Antwerpen, Oost en 

West Vlaanderen, Vlaams Brabant en Brussel 

Hoofdstedelijk Gewest 
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Femma verenigt vrouwen in bijna 

700 plaatselijke groepen.  

Vanaf 1 januari 2021 vormen 

Femma en Federatie 

Wereldvrouwen één sociaal-

culturele vrouwenvereniging. 

Ze brengen vrouwen samen voor 

ontmoeting, bijleren, cultuur 

beleven, creatief maken, stilstaan 

bij de zin van het leven en 

initiatieven en acties in de lokale 

gemeenschap. 

 

Meer info nodig?  
 
 
Lydia Plessers, 
Lesgeversverantwoordelijke 
lydia.plessers@femma.be  
Tel.: 0479 68 93 31 
 

Herken je jezelf? 
 
Mail motivatiebrief en 
uitgebreid CV naar 
Dienst lesgevers 
lesgevers@femma.be  
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