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Critical Mass ontwikkelt tentoonstellingen, installaties, films en games die ogen openen en mensen laten 

reflecteren op hun eigen houding en gedrag. Zo brengen we gesprekken op gang en activeren we 

mensen om zich in te zetten voor een inclusieve samenleving.  

Trainers/gespreksleiders gezocht 

 
Over Critical Mass 

Critical Mass ontwikkelt creatieve werkvormen, zoals tentoonstellingen, interactieve films en games 

om ogen te openen, gesprekken op gang te brengen en mensen te activeren om zich in te zetten voor 

een inclusieve samenleving. Met de door ons ontwikkelde gespreksstarters gaan gesprekken snel de 

diepte in. We laten mensen luisteren naar verhalen die zij anders niet horen, laten ze kijken door een 

andere bril of confronteren ze met keuzes waar ze in hun dagelijks leven nauwelijks mee te maken 

krijgen. Op die manier spelen we met moeilijke thema’s en maatschappelijke discussies die iedereen 

in de samenleving raken. In ieder project passen we daarom onze tweetrapsformule toe: de combinatie 

van interactieve, creatieve ervaringen en kritische gesprekken zorgen voor bewustwording, 

actiebereidheid en, uiteindelijk, gedragsverandering.  

 
Over het project 

Met andere ogen is een interactieve gespreksstarter over sociale uitsluiting, racisme, discriminatie, 

diversiteit en inclusie. Middels virtual reality stappen deelnemers even in het leven van iemand anders. 

Ze luisteren naar persoonlijke verhalen en worden geconfronteerd met hun dagelijkse dilemma’s. Door 

middel van deze tool maken deelnemers kennis met nieuwe geluiden, inzichten en perspectieven. 

  

Deze ervaring vormt het uitgangspunt van het nagesprek, waarbij deelnemers met elkaar in gesprek 

gaan over wat zij ervaren hebben. Als trainer/gespreksleider laat je deelnemers reflecteren op hun 

eigen leef- en werkomgeving, school en samenleving als geheel. Tijdens het gesprek zet je deelnemers 

aan het denken over bestaande machtsstructuren en welke rollen zij hierin (kunnen) spelen. 

 
De functie 

Als trainer/gespreksleider begeleid je groepsgesprekken over discriminatie, machtsverhoudingen, 

diversiteit en inclusie.  In het kader van onze tweetrapsformule vormt de virtual reality beleving het 

uitgangspunt van een kritisch en constructief gesprek, waarbij de ervaringen en inzichten van 

deelnemers centraal staan en bevraagd worden. Critical Mass zoekt daarom enthousiaste en ervaren 

trainers/gespreksleiders die niet schromen om confronterende en persoonlijke gesprekken te voeren!  

 

Ben jij… 

- Een freelance/zzp trainer? 
- Bevlogen in het bespreekbaar maken van thema’s zoals sociale uitsluiting, racisme en discriminatie? 
- Ervaren in het voeren van confronterende en persoonlijke groepsgesprekken? 
- Woonachtig in (de regio) Utrecht,  Amsterdam of Den Haag? 
- In het bezit van een rijbewijs en heb je een auto tot je beschikking? 
 
Neem dan contact met ons op!  
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Praktische informatie 

Voor het inplannen van de workshops werken wij met een trainerspool. Wanneer Critical Mass 
een aanvraag ontvangt, plannen wij hiervoor een trainer/gespreksleider in. Wij vinden het 
belangrijk dat je als trainer/gespreksleider regelmatig ingepland wordt, zodat je feeling krijgt 
met het project en met het voeren van de gesprekken. Onze aanvragers kunnen commerciële 
instellingen zijn, maar bijvoorbeeld ook scholen, gemeenten of andere maatschappelijke 
organisaties. Hierdoor kan de doelgroep per sessie variëren. 
 
De groepsgesprekken vinden plaats op locatie bij de aanvrager en duren gemiddeld een uur [10 min. 
VR-beleving; 50 min. nagesprek]. Groepen bestaan uit max. 8 personen – tenzij anders is afgeproken. 
De VR-brillen worden vervoerd in een koffer en worden bewaard op het kantoor van Critical Mass, in 
Utrecht. De koffer dient daarom vooraf opgehaald en achteraf weer teruggebracht te worden.  
 

Wat bieden wij? 

- Je wordt onderdeel van een diverse en gemotiveerde trainerspool. 
- Goede begeleiding in de vorm van train-the-trainer- en intervisiebijeenkomsten, waarbij 

ervaringen, vragen en lessen gedeeld worden.  
- Handige tools en handvatten om ingewikkelde, persoonlijke gesprekken aan te gaan. 
- Bij succesvolle samenwerking, de mogelijkheid om ook binnen andere projecten van 

Critical Mass te werken. 
- Een vergoeding van €175,- (ex. btw en reiskosten) per gesprek.  

Voor elk aansluitend gesprek €75,-.* 
- Een vergoeding van €50 voor het halen en brengen van de koffer.** 

 
* Stel dat er op een dag(deel) twee gesprekken achter elkaar plaatsvinden, dan vergoeden we 250 euro. Bij drie gesprekken 

wordt dit 325.  

** Dit geldt voor gesprekken die buiten Utrecht plaatsvinden 

 
Verloop van de procedure 

Je kunt je reactie uiterlijk tot en met vrijdag 20 maart mailen naar Michael Ghebreab: 
michael@criticalmass.nl. We vragen je als reactie je CV en motivatie op te sturen. Presenteer je 
motivatie op een manier naar keuze, per  brief of videobericht.  
 
Je ontvangt binnen twee weken na sluitingsdatum een reactie op jouw sollicitatie. Op donderdag 16 
april vindt er een selectieavond plaats in de vorm van een TTT-sessie (train-the-trainer). Houd hier dus 
rekening mee! 
 
Ben je geïnteresseerd in deze vacature of heb je vragen? Mail dan naar Michael Ghebreab 
(michael@criticalmass.nl) of bel ons op 030-2714956. 
 
Critical Mass hanteert een aannamebeleid gericht op diversiteit. We nodigen geïnteresseerden met 
diverse achtergronden daarom graag actief uit te solliciteren. 
 
 
 
 


