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MEDERWERK(ST)ER ONDERZOEK EN KWALITEIT
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 laat haar beleid en strategie ten aanzien van de collectieve belangenbehartiging deels
bepalen door uitkomsten van onderzoek. De Commissie onderzoek en kwaliteit voert daartoe
onderzoeken uit over de kwaliteit van de transgenderzorg en de aan de zorg gerelateerde
ontwikkelingen in de transgender gemeenschap. Daarnaast onderzoekt de commissie periodiek de
kwaliteit van alle activiteiten en organisatieonderdelen van Transvisie om de dienstverlening nog
verder te verbeteren. Ten behoeve van de Commissie onderzoek en kwaliteit wordt een
medewerk(st)er gezocht.
Het is een functie op vrijwillige basis.

Wat zijn je taken?
•
•
•
•
•
•

mede opzetten en uitvoeren van en rapporteren over onderzoeken in de transgenderzorg
en/of transgendergemeenschap;
bijdragen aan het tot stand komen van de onderzoeksagenda;
mede opzetten en uitvoeren van en rapporteren over onderzoeken ten aanzien van het
functioneren van de interne organisatie;
mede voorbereiden van adviezen aan het bestuur over kwaliteitskaders voor de organisatie;
deelnemen aan vergaderingen van de commissie;
deelnemen aan de drie medewerkersbijeenkomsten per jaar.

Wat vragen wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kennis en/of affiniteit met het uitvoeren van onderzoek en analyseren van
onderzoeksresultaten;
handelen overeenkomstig de missie en de visie van Transvisie;
belangstelling voor en kennis over de doelgroep;
goede communicatieve vaardigheden (luisteren, samenvatten, open vragen stellen);
goed met vertrouwelijke informatie kunnen omgaan;
vermogen mensen in hun waarde te laten;
relativeringsvermogen maar ook het vermogen je in te leven in anderen;
betrokkenheid, maar tevens functionele afstand kunnen bewaren;
goed kunnen samenwerken met andere vrijwilligers van Transvisie;
bereidheid tijd te investeren om het werk beter uit te kunnen voeren;
8 uur per maand en minimaal een jaar beschikbaar;

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

werken voor een bijzondere en kwetsbare doelgroep;
samenwerking met medewerkers en bestuur;
drie medewerkersbijeenkomsten per jaar;
mogelijkheid tot bijscholing;
reiskostenvergoeding.
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.Heb je interesse? Stuur dan je korte motivatie en CV naar secretaris@transvisie.nl
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