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BEGELEID(ST)ER ZELFHULPGROEP
Patiëntenorganisatie Transvisie is een non-profit organisatie. Met de inzet van zo’n 70 vrijwilligers
komen wij op voor de belangen van transgender personen in Nederland. Onze belangrijkste taken
zijn: belangenbehartiging, informatievoorziening en onderling contact tussen mensen uit de doelgroep.
We worden deels gesubsidieerd door het ministerie van VWS en deels door bijdragen van donateurs.
Transvisie zoekt momenteel medewerkers voor de volgende zelfhulpgroepen: Mannengroep,
Genderkind en ouders (Go), (H)Erkenning en Vrouwengroep. De medewerker begeleidt de groep
samen met andere medewerkers. De groepen komen regelmatig. In de groep draait het vooral om
contact met anderen. Tijdens de bijeenkomsten organiseren we veelal thema en
gespreksbijeenkomsten. Meer ervaren begeleiders en bezoekers kunnen deelnemers aan de groep
helpen door elkaar ervaringen uit te wisselen met als doel de transitie makkelijker te maken, elkaar te
versterken en uiteindelijk daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren. Binnen de zelfhulpgroepen
van Transvisie wordt betrouwbare informatie uitgewisseld.
Op onze website (www.transvisie.nl) is onder ‘lotgenoten’ meer informatie over de deze
zelfhulpgroepen te vinden.
Het is een functie op vrijwillige basis.

Wat zijn je taken?





bijeenkomsten mede organiseren, taken verdelen en aanwezig zijn tijdens de bijeenkomsten;
samen met de andere begeleiders opstellen van het jaarlijkse activiteitenplan;
onderhouden van contacten via e-mail en beheren van, indien aanwezig, de contacttelefoon;
deelname aan medewerkersbijeenkomsten van Transvisie.

Wat vragen wij?









handelen overeenkomstig de missie en de visie van Transvisie;
behoren tot de specifieke doelgroep;
open minded en communicatief, graag het gesprek met anderen aangaan waarbij: luisteren,
samenvatten, open vragen stellen belangrijk zijn;
relativeringsvermogen en het vermogen je in te leven in anderen en mensen in hun waarde
te laten;
goed met vertrouwelijke informatie kunnen omgaan;
betrokkenheid, maar tevens functionele afstand kunnen bewaren;
goed kunnen samenwerken met andere medewerkers van Transvisie;
8 uur per maand en minimaal een jaar beschikbaar.

Wat bieden wij?





werken voor een bijzondere en kwetsbare doelgroep;
drie medewerkersbijeenkomsten en vier nieuwsbrieven per jaar;
mogelijkheid tot bijscholing;
reiskostenvergoeding.

Heb je interesse? Stuur dan je korte motivatie en CV naar secretaris@transvisie.nl

www.transvisie.nl

