
 

  
                 

 Vacature Voorlichters 
Altijd al een keer vrijwilligerswerk willen doen? Bij COC Leiden zijn we per 
direct op zoek naar leuke en gezellige mensen die voorlichting willen 
geven. Of je nu veel ervaring hebt of een beetje, met een goede inzet en 
leergierigheid ben je welkom!   
 
 
Wie zijn wij? 
Café de Kroon is het thuishonk van COC Leiden, de LHBTI-
belangenvereniging van de Leiden e.o. ook wel bekend als de ‘most 
straightfriendly place’ in Leiden. Iedere zaterdagavond kan je terecht voor 
een lekker drankje aan de bar of een dansje op onze disco-dansvloer 
compleet met DJ en glitterbollen. Naast onze activiteitengroepen, vinden op een aantal 
doordeweekse dagen studentenverenigingen, scholen of events als bijv. Rollende Beats de 
Kroon voor borrels of feesten, variërend van 10 tot soms wel 250 personen. Wij noemen dat 
‘omgekeerde integratie’ feesten, want wie wil er nou niet met ons feesten? 
 
Wat ga je doen? 
Samen met een andere voorlichter geef je op een interactieve manier een gastles aan een 
(middelbare) schoolklas over het hele LHBTI+spectrum en vertel je je eigen verhaal (of dat van 
een ander LHBTI+persoon). Voor de kennisoverdracht maken we gebruik van de Genderbread 
person en soms de Astronaut. Je eigen verhaal delen met de klas is belangrijk omdat sommige 
leerlingen nog nooit bewust in gesprek zijn geweest met een LHBTI+-persoon. Door dit 
persoonlijke contact kan er inlevingsvermogen (en soms empathie) plaatsvinden, waardoor je 
effectief de negatieve vooroordelen en stereotyperingen terugdringt & de lhbti+ acceptatie 
verhoogt. Jij maakt het verschil! 

 
Wat vragen wij van jou? 
Een hoop enthousiasme, je vindt het leuk of uitdagend om met groepen te werken en uiteraard 
affiniteit en/of betrokkenheid met de LHBTI+-community. Je hoeft geen ervaring te hebben want 
je volgt sowieso een training waar je leert hoe een voorlichting eruit kan zien en waar je 
didactische vaardigheden leert zodat je weet hoe je goed voor de klas kunt staan.  

 
Wat krijg je ervoor terug? 
 

• Een mooie vermelding op je CV  

• Gezelligheid en leuke activiteiten  

• Een enorme bak aan ervaring. Er is gelegenheid om te leren je kan je (verder) 

ontwikkelen in het brede veld van de LHBTI+-belangenbehartiging,  

• Maar vooral een onvergetelijke tijd vol met mooie herinneringen en nieuwe contacten.  

.Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!  

Lijkt deze toffe functie voor jou een mooie uitdaging? Of wil je eerst meer informatie? Stuur dan 
een mail naar voorlichting@cocleiden.nl of dm ons via FB of Insta. We nemen dan zo snel 
mogelijk contact met je op voor een kennismakingsgesprek!  

 

Let op: De reactietermijn duurt tot drie weken na plaatsingsdatum van deze vacature. 
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