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Workshopleider bij Talentweken 
 

Wat fijn dat je een workshop gaat geven om basisschoolkinderen hun talenten te laten 

ontdekken. Bij Talentweken laten we ze zien en voelen wie zij zijn, wat zij leuk vinden en wat 

zij goed kunnen. Zo ontwikkelen zij hun talenten en maken zij stappen naar een toekomst die 

bij hen past. Met onze positieve insteek en doorzettingsvermogen krijgen we mooie resultaten 

voor elkaar. We spreken graag het volgende met je af. 

 

Dit zijn de afspraken tussen 

 

Opdrachtgever:  Stichting Talentweken,  

vertegenwoordigd door […], […] of […] 

[adres]  

[telefoonnummer] 

[emailadres contactpersoon] 

en 

 

Opdrachtnemer:  […] 

[zakelijk adres]  

[telefoonnummer] 

[emailadres contactpersoon] 

KvK-nummer […]  

BTW-nummer […] 

 

Wat gaan we doen 

• Stichting Talentweken organiseert talentprogramma’s voor basisscholen. Bij het uitvoeren 

van de workshops binnen de talentprogramma’s hebben we workshopleiders nodig. Jij wilt 

en kunt een van deze workshops uitvoeren.  

• Je geeft [aantal keren of tijdstip(pen)] de workshop [titel] op [datum]. 

• We werken daarom samen op basis van een overeenkomst van opdracht (in de zin van 

artikel 7:400 e.v. BW). Je deelt je werkzaamheden zelfstandig in en stemt deze daarbij 

goed af met ons en ons programma. 

 

We hebben een vaste vergoeding afgesproken voor jouw workshop 

• Je krijgt voor je werk het vaste tarief van €[ …] per [dag/workshop] exclusief BTW. Je stuurt 

ons hiervoor een factuur. 

• Is het nodig dat je onkosten maakt voor je werk voor de Talentweken, overleg dan vooraf 

met ons of je dit bij Stichting Talentweken kunt declareren. We vergoeden de kosten dan 

op basis van bonnen/facturen. 

• Alle andere kosten, waaronder ook reiskosten, zijn inbegrepen bij het tarief. 

• Mochten we cadeautjes krijgen tijdens ons werk, dan delen we die met elkaar. 



 

We kunnen op elkaar bouwen 

• Ben je ziek, te laat, of kun je niet komen, dan geef je dat direct door aan je contactpersoon 

bij Stichting Talentweken.  

• Kun je de workshop niet uitvoeren, dan neem je zo snel mogelijk contact met ons op om te 

overleggen hoe we dit het beste kunnen oplossen. Schakel je een vervanger in, dan gelden 

voor diegene dezelfde afspraken als we met jou hebben afgesproken. 

We zorgen samen voor een open, transparante en veilige omgeving 

• Je gaat verantwoordelijk (o.a. niet roken en drinken tijdens het werk), vriendelijk en 

betrouwbaar om met de volwassenen en kinderen met wie je samenwerkt. Je begrijpt dat 

het voor ouders en scholen belangrijk is dat ze hun kinderen met een gerust hart aan ons 

over kunnen laten. Je zorgt ervoor dat wat je doet en zegt nooit de grenzen overschrijdt 

van de kinderen en volwassenen met wie je samenwerkt. De Talentweken zijn altijd een 

veilige plek. Ook voor jouzelf.  

• Je werkt samen volgens het vier-ogenprincipe. Dat betekent dat er altijd een andere 

volwassene kan meekijken of meeluisteren terwijl je tijdens de Talentweken met de 

basisscholieren werkt. 

• Mocht er iets gebeuren waar jij of iemand die je spreekt graag 

met een onafhankelijk iemand over wil praten, dan mag je 

altijd contact opnemen met onze Vertrouwenspersoon 

Mireille Bruin: 06-31515522 

info@bezielingmetmireille.nl 

www.bezielingmetmireille.nl  

Mireille Bruin is afgestudeerd Internationaal gecertificeerde 

NLP trainer & lifecoach, systemische werk en mindfullness en 

bewustzijns trainingen en vertrouwenspersoon. 

We werken met een Verklaring Omtrent Gedrag 

• Je vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en geeft deze aan je contactpersoon 

bij Stichting Talentweken voordat je werk voor ons begint. Je krijgt hiervoor van ons een 

aanvraagformulier en wij vergoeden jou de kosten. Deze VOG moet geldig zijn gedurende 

de hele periode van je werkzaamheden. 

We gaan vertrouwelijk om met gegevens 

• Je houdt alle vertrouwelijke gegevens en persoonsgegevens van Stichting Talentweken, 

van de andere betrokken partijen (zoals schoolorganisaties, studenten en scholieren), 

absoluut geheim in de ruimste zin van het woord. Je handelt in overeenstemming met de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit geldt zowel tijdens als na afloop van je 

werk met ons. Ontdek je dat er toch gegevens zijn gedeeld, door jou of een ander, dan 

meld je direct bij je contactpersoon. 

• Je deelt geen foto’s van de deelnemers met anderen. Met jouw eigen persoonlijke 

gegevens gaan we ook verantwoord om. Twijfel je wat je mag delen, bijvoorbeeld op 

sociale media? Overleg even met je contactpersoon en vraag om akkoord van degene om 

wie het gaat.  

mailto:info@bezielingmetmireille.nl
http://www.bezielingmetmireille.nl/


 

Je bent afdoende verzekerd 

o Je neemt alle redelijke maatregelen om schade te voorkomen/beperken. 

o Je hebt passende aansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten, die tijdens onze gehele 

samenwerking geldig zijn. Mocht er iets gebeuren waardoor schade ontstaat door 

jouw toedoen of door een eventuele vervanger die je hebt ingeschakeld, dan ben jij 

aansprakelijk voor die schade.  

 

We hebben het bovenstaande afgesproken, in tweevoud opgemaakt en ondertekend. 

Mochten we van (een van) beide kanten deze afspraken willen wijzigen, dan overleggen we 

daarover en zetten de nieuwe afspraken opnieuw op papier.  

 

We kijken uit naar een prettige samenwerking. 

 

 

 

Opdrachtgever Opdrachtnemer 

 

 

 

 

Naam: Naam: 

Datum:  Datum: 

 
  


