Bloggers gezocht!
Vind jij ook dat er veel meer positief en ‘out of the box’ over seks en gender geschreven mag worden?
Wil jij jou mening en ervaringen met betrekking tot gender en seksualiteit delen met anderen? En
tegelijkertijd ervaring opdoen met schrijven? En wil je deel uitmaken van een jong, enthousiast team?
Ben je maatschappelijk betrokken en denk je graag buiten de hokjes? Meld je dan aan als blogger bij
Sexmatters!
Sexmatters
Sexmatters is een stichting die zich inzet voor meer gelijkwaardigheid tussen mensen met
verschillende gender- (man/ vrouw) en seksuele identiteit. Dit doen we door allerlei aan gender en
seksualiteit gerelateerde onderwerpen bespreekbaar te maken onder jongeren. We vinden het
belangrijk dat we geen normen opleggen of slechts één enkele mening centraal stellen
Onze website is hiervoor een essentieel middel.
Website
Een manier om onze doelgroep te bereiken is middels onze website. Hier worden allerlei aan seks en
gender gerelateerde onderwerpen vanuit verschillende perspectieven belicht. Onze website is in
ontwikkeling; in de toekomst zal de site, naast dat je er leuke en interessante blogs kunt lezen en
foto’s en video’s kan bekijken, ook dienen als online platform en kenniscentrum die voor een breed
publiek toegankelijk is.
Wat ga je doen
Je schrijft maandelijks een korte blog met een onderwerp naar keuze. Het mag een persoonlijk verhaal
zijn, een column of een reactie op de actualiteit zolang er maar een link is met gender en/of
seksualiteit. De blogs worden in samenspraak met jou door Sexmatters op onze website gepubliceerd.
Samen met onze andere bloggers maak je deel uit van het team van Sexmatters en draag je actief bij
aan het verder ontwikkelen van de inhoud van de website.
Wij zoeken
Een enthousiaste v/m/h/h/l/b/t/q die affiniteit heeft met de onderwerpen seksualiteit en gender in
sociaal- emotionele context. Verder is het belangrijk dat je het leuk vindt om te schrijven en dat je
daarin ervaring wilt opdoen.
Wat wij bieden
Blogger zijn voor Sexmatters biedt je dé kans om ervaring op te doen met schrijven. Je hebt veel
vrijheid wat betreft de onderwerpen van de blogs en je kunt actief bijdragen aan het bespreekbaar
maken van seksuele- en genderdiversiteit. Verder heb je de mogelijkheid om verder te groeien in de
webredactie van Sexmatters.
Interesse?
Stuur een e-mail met korte motivatie en je contactgegevens naar info@sexmatters.nl
Voor meer informatie over Sexmatters kun je onze website www.sexmatters.nl bekijken.

