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BEGELEID(ST)ER ZELFHULPGROEP
Transvisie zet zich in voor het welzijn en de belangen van transgender mensen en werkt hard aan een
betere transgenderzorg. Transvisie doet dat met een team van ca. 70 enthousiaste vrijwilligers.
Een van de taken van Transvisie is het organiseren van onderling contact. Er worden zo’n 100
bijeenkomsten per jaar georganiseerd waar transgender mensen, transgender kinderen en jongeren,
hun ouders, hun partners en andere naasten elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast beantwoordt het
informatiepunt een veelheid aan vragen. Onze redactie is actief op facebook en houdt een
uitgebreide, informatieve website bij. Onze bestuursleden praten op allerlei plekken waar de
transgenderzorg vorm krijgt mee over de verbetering van de zorg.
In de groepen draait het vooral om contact met anderen. Tijdens de bijeenkomsten worden in een
veilige sfeer ervaringen uitgewisseld en informatie gedeeld, soms in een vrij gesprek en soms met een
uitgewerkt thema en voor kinderen en jongeren door het organiseren van activiteiten. Bezoekers
helpen elkaar zo verder. De groepen worden begeleid door een aantal ervaren vrijwilligers.
Transvisie zoekt een begeleid(st)er voor de groep die is genoemd in de vacatureaankondiging op
onze vacaturepagina (https://www.transvisie.nl/organisatie/vacatures/ ). Vind je het fijn om samen met
andere collega’s voor een veilige, vertrouwelijke en prettige sfeer te zorgen, thema’s of activiteiten te
bedenken en nieuwe of bekende mensen of kinderen te begroeten? Dan is onze vacature vast iets
voor jou.
Wil je meer weten over onze groepen, kijk dan eens op onze website onder ‘lotgenotencontact’ waar
alle groepen staan genoemd en meer informatie over deze groepen te vinden is.
Het is een functie op vrijwillige basis

Wat zijn je taken?





samen met anderen bijeenkomsten 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?








open van geest, 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;
het vermogen 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?


een enthousiaste, levendige organisatie die hard werkt voor de doelgroep;
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werken voor een bijzondere en kwetsbare doelgroep;
mogelijkheid tot bijscholing;
drie medewerkersbijeenkomsten per jaar;
diverse nieuwsbrieven per jaar;
reiskostenvergoeding.

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