Word jij de COC ambassadeur van jouw gemeente?
Woon jij in een van de 23 gemeenten van het werkgebied van COC Zwolle? Ben je
nieuwsgierig naar wat er gebeurt binnen jouw gemeente – of juist niet gebeurt – voor
LHBTI+-ers? Dan ben jij de persoon waar we naar op zoek zijn.
Het werkgebied van COC Zwolle omvat de gemeenten: Dalfsen, Dronten, Elburg, Epe,
Ermelo, Hardenberg, Harderwijk, Hattem, Heerde, Kampen, Lelystad, Noordoostpolder,
Nunspeet, Meppel, Oldebroek, Ommen, Putten, Staphorst, Steenwijkerland, Urk, Zeewolde,
Zwartewaterland en Zwolle.
COC Zwolle is een vrijwilligersvereniging die zich inzet voor gelijke rechten, zichtbaarheid,
sociale acceptatie en emancipatie van lhbti+-ers. We streven naar een inclusieve
samenleving waar mensen zich tot hun volle potentie kunnen ontwikkelen, ongeacht hun
seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken.
Om dit te kunnen bereiken, vragen we jou om als ambassadeur van COC Zwolle in jouw
gemeente een spilfunctie te gaan vervullen tussen de LHBTI+-ers, de gemeente, onderwijsen zorginstellingen, buurt- en wijkteams en andere maatschappelijke organisaties.
Je begint vanuit het netwerk dat je al hebt en bouwt dat uit in het maatschappelijke veld. Je
beschikt over een goede dosis mensenkennis en je communiceert makkelijk. Het is fijn als je
tot de LHBTI+-gemeenschap behoort, maar dat is niet noodzakelijk. Reken op ongeveer 2 uur
per week aan tijdsinvestering (indicatief).
Belangrijk is dat je dusdanig invulling geeft aan je rol als ambassadeur, dat je aan de zijlijn
staat van het emancipatieproces van inwoners in jouw gemeente.
Wat verwachten wij van je?
● Je wordt vrijwilliger van COC Zwolle en committeert je aan onze Code Goed Gedrag en
onderschrijft de doelstelling van de vereniging.
● Je hebt oog voor wat er speelt in jouw gemeente m.b.t. sociale veiligheid van
LHBTI+-ers.
● Je signaleert, verzamelt informatie en toont initiatief.
● Je voert overleg en onderhoudt contact met het bestuur en coördinatoren van COC
Zwolle.

● Je bent aanwezig en betrokken bij de halfjaarlijkse bijeenkomst voor de COC
ambassadeurs.
Wat bieden wij je?
● Je bent van harte welkom als vrijwilliger van onze vereniging, bestaande uit ongeveer 90
vrijwilligers en 260 leden die respect hebben voor elkaar en gezamenlijk bijdragen aan de
doelstelling van COC Zwolle.
● Een functie waarin je wordt gewaardeerd, ondersteund en die een belangrijke plek
heeft in jouw gemeente.
● Training op maat.
● Een eigen e-mailadres.
● Ondersteuning vanuit de vereniging.
● Een onbezoldigde functie met ruime reiskostenvergoeding, conform het
vrijwilligershandboek van COC Zwolle.
● Organisatie van en faciliteiten voor de halfjaarlijkse bijeenkomsten voor de gemeente
regenboog contactpersonen.
Twee keer per jaar komen alle COC ambassadeurs en het bestuur van COC Zwolle bij elkaar
om het horen en zien wat er speelt. Zo horen en leren we van elkaar, bespreken we waar
ondersteuning gewenst is, creëren we verbinding en activiteiten en werken we gezamenlijk
aan verbeteringen voor alle LHBTI+-ers.
Heb je interesse? Stuur dan je motivatie naar
secretaris@coczwolle.nl We nodigen je graag uit voor
een gesprek.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Heleen Rompelman,
heleenrompelman@coczwolle.nl
NB: Selectie en uitnodiging voor een kennismakingsgesprek zijn voorbehouden aan het
bestuur van COC Zwolle.

