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MEDEWERK(ST)ER BEZOEKEN
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 is op zoek naar een of meer transmannen en transvrouwen, die zelf de medische transitie
geheel of gedeeltelijk hebben afgerond, voor het bezoeken van mensen in het ziekenhuis na een
geslachtsaanpassende operatie.
Wij zoeken een medewerk(st)er die na het verzoek van de coördinator een bezoek brengt aan de
aanvrager in het ziekenhuis. In deze functie is het van belang om de aanvrager centraal te stellen en
om tijdens het bezoek luister- en gespreksvaardigheden in te zetten. De medewerk(st)er werkt in
nauw overleg de coördinator bezoek.
Het is een functie op vrijwillige basis.

Wat zijn je taken?





zelfstandig op verzoek van de coördinator contact opnemen met de aanvrager en aanvrager
bezoeken in het ziekenhuis waar deze herstelt van een geslachtsaanpassende operatie;
bespreken hoe de operatie is gegaan, wat de ervaringen in het ziekenhuis zijn en wat
aanvrager kan verwachten tijdens het verdere herstel
terugkoppeling van het bezoek naar de coördinator;
deelname aan medewerkersbijeenkomsten van Transvisie.

Wat vragen wij?








luister- en gespreksvaardigheden;
goede beheersing van de Nederlandse taal;
accurate, creatieve, communicatieve, flexibele en samenwerkende werkhouding;
handelen overeenkomstig de missie en de visie van Transvisie;
goed met vertrouwelijke informatie kunnen omgaan;
minimaal 1 – 2 gesprekken per maand;
4 uur per maand en zo mogelijk een jaar beschikbaar.

Wat bieden wij?






werken voor een bijzondere en kwetsbare doelgroep;
samenwerking met medewerkers;
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
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