Vacature voorlichters COC MNL
Voor de werkgroep voorlichting van COC Midden-Nederland zijn wij op zoek naar vrijwilligers die bij
willen dragen aan zichtbaarheid en acceptatie van de LHBTIQ+ community.
Wat ga je doen?
Maandelijks (of wekelijks) voorlichtingen geven op scholen (basisscholen, middelbare scholen,
speciaal onderwijs en MBO) over seksuele en genderdiversiteit. Je staat in principe altijd met een
mede-voorlichter voor de groep. Geen les is echt hetzelfde omdat vragen van de leerlingen centraal
staan. Naast een stukje theorie, wordt er veel aandacht besteed aan het persoonlijke verhaal van de
voorlichters.
Je bent onderdeel van de Werkgroep Voorlichting. Elke eerste dinsdagavond van de maand
vergaderen we met z’n allen in het centrum van Utrecht.
Wie zoeken we?
Mensen tussen de 18 en 99 jaar, die in provincie Utrecht wonen, die doordeweeks willen voorlichten
en een persoonlijk verhaal hebben m.b.t. LHBTIQ+. Wij willen graag dat de groepen voor wie wij
voorlichten zich in de voorlichters kunnen herkennen en streven er daarom naar om een afspiegeling
te zijn van de samenleving; in de breedste zin van het woord. Denk je dat je daaraan bij kan dragen?
Reageer dan vooral!
Heb je ervaring nodig?
Nee, vooral een leergierige en enthousiaste houding. En zin om uiteindelijk je persoonlijke verhaal met
klassen te delen.
Je hoeft geen leservaring te hebben, maar dat kan wel handig zijn. Als je bij de werkgroep voorlichting
komt, draai je eerst mee als aspirant-lid. Je loopt mee met ervaren voorlichters, zodat je kunt oefenen
en op je eigen tempo steeds zelfstandiger voor een groep staat.
In overleg met ervaren voorlichters bepaal je uiteindelijk of je er klaar voor bent om zelfstandig
voorlichtingen te geven.
Wat krijg je ervoor terug?
-

Een gevoel van trots, omdat je bijdraagt aan een doel dat je raakt: de acceptatie en
zichtbaarheid van LHBTIQ+’ers;
Ervaring met lesgeven;
Een mooie vermelding op je CV;
Een hoop nieuwe vrienden en een uitgebreid netwerk;;
Gezellige activiteiten, trainingen en weekendje weg;
Vrijwilligersvergoeding

Enthousiast geworden?
Heeft deze vacature je interesse gewekt of heb je nog een vraag? Stuur dan voor 15 augustus een email met een korte motivatie (en optioneel ook je CV) naar voorlichting@cocmiddennederland.nl

