
 

Vacature coördinator voorlichting     

 

Wil jij een bijdrage leveren aan een wereld waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn? 
Heb jij een persoonlijke link met de LHBTI+ community? Wordt dan de coördinator van 

voorlichting bij COC Tilburg Breda en maak het verschil! 

 
Bij COC Tilburg Breda hebben we een afdeling voorlichting, deze afdeling geeft 

gastlessen over gender en seksuele diversiteit op scholen en bij andere organisaties in 

teamverband. De meeste mensen in ons land staan positief tegenover homoseksualiteit 
en genderdiversiteit. Toch bestaan er nog steeds veel vooroordelen over. Door 

voorlichting te geven willen we deze vooroordelen weg nemen en een veilige omgeving 
en begrip te creëren voor de LHBTI+ community. Als coördinator voorlichting leid jij dit 

in goede banen! 

 
Wat wordt er van je verwacht? 

o Je plant de voorlichtingen in en onderhoudt de contacten met de scholen en 
organisaties; 

o Je bent op de hoogte van wat er speelt in de wereld rondom gender en seksuele 

diversiteit; 
o Je bent het aanspreekpunt voor de voorlichters en het bestuur van COC Tilburg 

Breda e.o,; 

o Je beantwoordt de mails die binnenkomen bij voorlichting; 
o Je bent bereid om af en toe ook een voorlichting bij te wonen; 

o Je organiseert activiteiten en informatieavonden voor de voorlichters. 
 

Functie-eisen 

Je hebt affiniteit met de LHBTI+ community, bent georganiseerd, communicatief sterk, 
stressbestendig en hebt 2 tot 4 uur per week die je hier aan kunt besteden. 

 
Wat bieden wij jou? 

o Je wordt ingewerkt door onze huidige coördinator voorlichting; 

o Reis- en onkostenvergoeding; 
o Educatieve trainingen; 

o Nieuwe en leuke contacten met de andere vrijwilligers; 

o Een schat aan ervaring op het gebied van organiseren en onderwijzen; 
o De mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de acceptatie van LHBTI+ personen; 

o Verschillende soorten activiteiten voor onze vrijwilligers; 
o Een organisatie die altijd open staat voor nieuwe ideeën en initiatieven. 

 

Wie zijn wij? 
COC Tilburg Breda e.o. is de belangenvereniging voor lesbiennes, homo- en biseksuelen, 

transgender en intersekse personen (LHBTI+) en is actief in de gemeenten Tilburg, 
Breda en omgeving. Meer informatie is te vinden op www.coctilburgbreda.nl 

 

Interesse?  
Stuur je motivatie en CV naar voorlichting@coctilburgbreda.nl. We nemen dan zo snel 

mogelijk contact met je op! 

http://www.coctilburgbreda.nl/
mailto:voorlichting@coctilburgbreda.nl

