
Vacature freelance trainer No Labels 
Changemakers gezocht!  
 
No Labels (www.nolabelsinc.com) is een expertisebureau gericht op het bevorderen van 
inclusie en diversiteit binnen teams en organisaties. Wij zijn op missie om maatschappelijke 
verandering teweeg te brengen binnen de wereld van werk! Het is onze droom een wereld van 
werk te creëren waar ieder talent wordt gezien en benut, ongeacht gender identiteit, afkomst, 
leeftijd, fysieke en mentale mogelijkheden etc. Waar de mens centraal staat en niet de labels. 
En wij hebben jou nodig om nog meer impact te kunnen maken! 
 
Wil jij bijdragen aan positieve verandering en de wereld van werk toegankelijk maken voor 
iedereen? Check dan hieronder hoe No Labels en jij elkaar kunnen versterken!  
 
Wie wij zoeken 

Dit zet jouw hart in vuur en vlam  
Jij bent gedreven om iets te doen tegen maatschappelijke kansenongelijkheid en specifiek 
tegen kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt. Je hebt passie voor het bevorderen van inclusie 
en diversiteit binnen teams en organisaties. Je wilt daarbij graag werken binnen een inspirerend 
en divers samengesteld team van mensen. Je hebt samenwerking en persoonlijke ontwikkeling 
hoog in het vaandel staan, wilt daar continu in blijven investeren en bent niet bang jezelf 
daarbij regelmatig onder de loep te nemen.  
 
Wat je gaat doen 

Wat ga je doen onder de vlag van No Labels?  
Je gaat de door No Labels ontworpen workshop ‘Voorbij de labels’ faciliteren. Tijdens deze 
workshop help je deelnemers bewust te worden van hun eigen vooroordelen en hoe zij deze de 
baas kunnen blijven. Je ondersteunt hen in het ontwikkelen van inclusieve vaardigheden die 
bijdragen aan een inclusievere sfeer op het werk. Waarmee ruimte gecreëerd wordt binnen hun 
team of organisatie voor diversiteit in de breedste zin van het woord.  
 
De workshop is er in verschillende varianten, waaronder een 3 uur durende versie, een 
leerprogramma van 3 maanden en als startmodule van verschillende trainings- en 
leiderschapsprogramma’s.  
 
Afhankelijk van jouw expertise en ervaring is het ook mogelijk dat je leiderschap- en 
dialoogsessies gaat faciliteren en bijdraagt aan het trainingsprogramma Inclusief Werven & 
Selecteren. Voor dit laatste programma zijn wij specifiek op zoek naar freelance trainers met 
aantoonbare ervaring als recruiter of adviseur binnen de werving & selectiebranche.  
 
  

http://www.nolabelsinc.com/
https://nolabelsinc.com/programma/omgaan-met-onbewuste-vooroordelen/
https://nolabelsinc.com/inclusief-leiderschap/
https://nolabelsinc.com/inclusief-leiderschap/
https://nolabelsinc.com/inclusief-werven-selecteren/
https://nolabelsinc.com/inclusief-werven-selecteren/


Typisch jij … 

Herken jij jezelf in onderstaande punten? 
● Jij durft je kwetsbaar op te stellen en gelooft erin dat je jezelf als instrument meebrengt 

(practice what you preach) 
● Je hebt minimaal vijf (5) jaar ervaring als trainer 
● Je staat stevig in je schoenen en weet goed om te gaan met weerstand en 

uiteenlopende emoties binnen een groep 
● Je bent flexibel inzetbaar en hebt ook andere opdrachten als freelance trainer 
● Je voelt je thuis binnen uiteenlopende organisaties, van groot tot klein en zowel profit 

als non-profit en overheidsinstanties.  
 
Dit bieden wij 

● Een inspirerend en divers samengesteld team van gepassioneerde trainers 
● Een gedegen en boeiend opleidingstraject van 6 maanden 
● Ruimte om je te blijven ontwikkelen  
● De kans om bij te dragen aan maatschappelijke verandering 

 
No Labels heeft inclusie hoog in het vaandel staan en investeert continu in het creëren van een 
werkomgeving binnen het eigen team waar ieder teamlid zich gezien en gewaardeerd voelt. Wij 
werken graag op basis van vertrouwen en vinden het belangrijk dat we elkaar aanvullen en van 
elkaar kunnen leren. Daarbij streven wij naar maximaal 70% homogeniteit binnen het team. Dat 
betekent dat wij op zoek zijn naar mensen die ons aanvullen vanuit cultureel, gender en/of  
leeftijd perspectief. Dit nemen wij mee als belangrijk ijkpunt in ons selectieproces.  
 
Je bent er nog steeds?  

Vul onze vragenlijst in 
Nog steeds enthousiast? Tof! Wij zijn benieuwd naar wat jij te bieden hebt. Een CV en 
(uitgebreide) motivatiebrief hoeft wat ons betreft nog niet direct. We hebben eerst een aantal 
vragen voor je. Deze kun je hier beantwoorden. Aan het einde van de vragenlijst, vragen we je 
om je contactgegevens. Zo kunnen we je bereiken, als we het gevoel hebben dat er een 
potentiële match is. Uiteraard hoor je ook van ons, mocht dat voor nu niet het geval zijn.  
 
Mochten we het gevoel hebben dat er een potentiële match is, dan wordt je uitgenodigd voor 
een online kennismaking en vragen we je CV en uitgebreide motivatiebrief op te sturen. Als van 
beide kanten, naar aanleiding van deze kennismaking, nog steeds een gevoel van een match is, 
dan maken we graag fysiek kennis met elkaar en bespreken we het inwerktraject, waarna er een 
definitief besluit genomen kan worden.  
 
Heb je eerst nog wat vragen? Stuur een mail naar info@nolabelsin.com 

https://nolabels.typeform.com/to/PrLwmXE1
mailto:info@nolabelsin.com

