
Vacature voorlichter 
       

 
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 en omgeving.   
  
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 een inloopmiddag en avonden voor diverse groepen, 

samenwerking met de lokale overheden en organiseren van educatieve & sociale events 

etc. 

  

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 onder meer 
een veilige sfeer op scholen te creëren voor alle leerlingen, ongeacht hun seksuele 
geaardheid, genderidentiteit, -expressie of geslachtskenmerken. De voorlichting is 
relevant om meer tolerantie en acceptatie ten aanzien van de LHBTI+ gemeenschap te 
bevorderen. 

Taken en verantwoordelijkheden / Resultaatgebieden 

Algemeen 
• Samen met collega voorlichters werken aan veiligere scholen; 
• Bewaakt de sfeer tijdens de voorlichtingen en haakt in op wat er speelt in een groep; 
• 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 op middelbare scholen; 
• Volgt de nodige trainingen in het geven van voorlichtingen en blijft jezelf daarin 

verbeteren. 

Functie-eisen 
• Uit de kast zijn en/of ervaring hebben met mensen in je omgeving met diverse 

gender en seksuele identiteit. 
• Communicatieve en sociale vaardigheden; 
• In staat te improviseren tijdens een voorlichting; 
• Goed kunnen omgaan met kritiek, negatieve reacties en emoties; 



• Positieve instelling; 
• Sterk in je schoenen staan, zodat je voor een groep kunt staan waar negatief wordt 

gedacht over gender en seksuele diversiteit; 
• Verantwoordelijkheidsgevoel; 
• In staat een VOG aan te leveren. 

Functiegerelateerde competenties 
Communicatieve vaardigheid, Creativiteit, Klantgerichtheid, Persoonlijke presentatie, 
Zelfstandigheid en Durf. 

Wat bieden wij je? 
• Reis- en onkostenvergoeding; 
• Begeleiding door ervaren voorlichters; 
• Educatieve trainingen; 
• Een enthousiaste, gezellige groep voorlichters; 
• Een schat aan ervaring op het gebied van didactiek, communicatie en spreken in het 

openbaar; 
• Mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de vrijheid om als LHBT+ jezelf te mogen 

zijn. 

Interesse? 

Heb je interesse dan komen we graag in contact met jou. Stuur je motivatie en CV naar 

voorlichting@coctilburgbreda.nl.  
 
Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jacqueline 

Reijrink via voorlichting@coctilburgbreda.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met 

je op. 
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