COC Tilburg Breda e.o. is de belangenvereniging voor lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender
en intersekse personen (LHBTI+). Het werkgebied van de organisatie omvat de gemeenten Tilburg,
Breda e.o.. COC Tilburg Breda e.o. is lid van de federatie COC Nederland
Het kapitaal van onze vereniging zijn onze vrijwilligers. Zij werken samen aan de realisatie van de
doelstellingen op verschillende terreinen zoals het geven van voorlichting, verzorgen van inloopmiddag
en avonden voor diverse groepen, samenwerking met de lokale overheden en organiseren van
educatieve & sociale events. Jaarlijks geven wij een groot aantal zeer nuttige voorlichtingen (thema
sexuele- en genderdiversiteit) op met name middelbare scholen en overige instellingen.
Wij zijn op zoek naar iemand die ons kan helpen bij alles wat komt kijken bij het werven en
enthousiasmeren van vrijwilligers die voorlichting geven op scholen.
Coördinator Voorlichtingen
Doel van de functie
Voorlichters geven gastlessen over gender- en seksuele diversiteit op scholen en andere organisaties.
Dit gebeurt in teamverband. De gastlessen zijn erop gericht een veilige sfeer op scholen te creëren voor
alle leerlingen, ongeacht hun seksuele geaardheid, genderidentiteit, -expressie of geslachtskenmerken.
Met als uiteindelijk doel, meer acceptatie en tolerantie. Naast scholen geven wij ook voorlichting bij
(zorg)instellingen, (sport)verenigingen en overheid.
Algemeen
●

Samen met voorlichters werken aan veiligere scholen;

●

Bent en blijft op de hoogte van wat er speelt in de wereld rondom gender- en seksuele diversiteit;

●

Je bent het visitekaartje van het COC;

●

Volgt de nodige trainingen en blijft jezelf en anderen ten aanzien van voorlichtingen verbeteren;

●

Verantwoordelijkheidsgevoel;

●

In staat een VOG aan te leveren.

Taken:
●
●
●
●
●
●
●

Contact onderhouden met de vrijwilligers/voorlichters;
Ondersteunen van bestuur bij de werving en selectie van voorlichters;
Enthousiasmeren, motiveren en activeren huidige poule voorlichters;
Meedenken over de invulling van de werkzaamheden van de voorlichters;
Contacten onderhouden met scholen/instellingen en plannen van de voorlichtingen;
Jaarlijks een overleg met andere coördinatoren van de landelijke federatie COC Nederland bijwonen;
Meedenken over trainingsaanbod voor voorlichters.

Positie in de organisatie:
De coordinator voorlichtingen valt onder het bestuur van de vereniging en specifiek de voorzitter. De
coördinator voorlichtingen heeft zelfstandig contacten met alle geledingen binnen de vereniging en met
collega voorlichters.
Profiel:
De coördinator voorlichtingen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hoort tot de doelgroepen van het COC en is lid van de vereniging of bereid dat te worden;
Herkent zich in de visie, missie en doelstellingen van de vereniging;
Heeft tenminste MBO-niveau en ervaring in soortgelijke functie of relevante beroepsmatige ervaring;
Is communicatief vaardig;
Heeft een open instelling;
Is initiatiefrijk;
Heeft een positieve instelling;
Kan improviseren;
Is bereid om feedback te geven en te ontvangen;
Heeft een stevige persoonlijkheid.
Algemene COC Nederland competenties
●

Betrokkenheid, Durf, Initiatief, Integriteit, Omgevingsbewustzijn

Tijdsinvestering en onkosten:
De tijdsbesteding bedraagt ongeveer 1 tot maximaal 2 uur per week (indicatief). De tijd is zelf in te
delen. Je bent beschikbaar voor de noodzakelijke vergaderingen en bijeenkomsten, ook op landelijk
niveau. De functie is onbezoldigd. Reis- en onkosten worden vergoed volgens de onkostenregeling van
de vereniging.

Interesse?
Heb je interesse en denk je in het profiel te passen? Dan komen we graag in contact met jou. Stuur je
motivatie en CV naar bestuur@coctilburgbreda.nl.
Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met Koen Ferket of
Pien Merkx via voorlichting@coctilburgbreda.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

