
GESPREKSLEIDERS
GEZOCHT!

Voer betekenisvolle gesprekken met jong en oud
Maak de wereld een beetje mooier door echt contact tussen mensen te faciliteren
Oefen je gesprekstechnieken
Ontvang de 1330 Gespreksleiderstraining en de 1330 Box 
Ontvang een vergoeding per gevoerde dialoog 
Plan de gesprekken in op basis van jouw beschikbaarheid 

Ervaren in het leiden van gesprekken of groepen, of wil je dat graag leren?
Bereid om een visitekaartje voor 1330 wil zijn?
Sociaal vaardig en sta je stevig in de schoenen? 
Betrouwbaar en verantwoordelijk? 

Wie is 1330? 
1330 gelooft dat contact in de basis staat van wie wij zijn als mens. Het delen van
ervaringen, kwetsbaarheden en verhalen helpen ons vormen als individu en als
maatschappij. Toch kan er bij het het maken van betekenisvol contact soms een drempel
worden ervaren. Daarom zet 1330 zich in voor het vergroten van sociale inclusie en het
faciliteren van goede gesprekken en echt contact. Iedereen wil graag gezien worden en zich
verbinden, ongeacht leeftijd, achtergrond en levenservaring. Door het bieden van
wetenschappelijk onderbouwd materiaal, advies en activiteiten werkt 1330 aan een
samenleving waarin iedereen echt betekenisvol contact kan hebben. Bij 1330 staat het
stellen van vragen centraal, want wie de kracht van het vragen stellen beheerst, kan het
verschil maken binnen een gesprek. 

Wat zijn 1330 groepsgesprekken?
De groepsgesprekken (dialogen) van 1330 worden georganiseerd op locaties zoals
buurtcentra, verpleeghuizen, bibliotheken en bij ontmoetingsgroepen, maar ook online. De
door 1330 opgeleide gespreksleiders faciliteren gedurende 1,5 uur een groepsgesprek,
waarbij de 1330 methode centraal staat en met behulp van de speciaal ontwikkelde 1330
doos met 101 gespreksonderwerpen. De gesprekken vinden plaats als groepsactiviteit
(tussen de 2 en 12 deelnemers) of als 1 op 1 gesprek (tussen bijvoorbeeld cliënt en
gespreksleider). 

Wat ga je doen? 

Ben jij… 

En vooral: Word jij enthousiast van het idee van het leiden van mooie, inhoudelijke
gesprekken met mensen van alle leeftijden, achtergronden en (levens)ervaringen? 
Dan zoeken wij jou! 

Nieuwsgierig geworden?
Wil jij graag als 1330 Gespreksleider aan de slag? Stuur dan een mail naar Lisette Brouns
(lisettebrouns@1330.nl). Vermeld daarin in welke regio je woont en wat jou aanspreekt aan
de vacature. Lisette neemt dan zo snel mogelijk contact met je op. 
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