Enthousiaste workshopleiders gezocht!
Wil jij met jongeren in gesprek over gender en seksualiteit en ervaring opdoen in het geven van
workshops? En wil je deel uitmaken van een jong en enthousiast team? Ben je maatschappelijk
betrokken en denk je graag buiten de hokjes? Meld je dan aan als workshopleider bij Sexmatters!
Sexmatters
Sexmatters is een stichting die zich inzet voor meer gelijkwaardigheid tussen mensen met
verschillende gender- (man/ vrouw) en seksuele identiteiten. Dit doen we door allerlei aan gender en
seksualiteit gerelateerde onderwerpen bespreekbaar te maken onder jongeren. We vinden het
belangrijk dat we met onze manier van werken geen normen opleggen of slechts één enkele mening
centraal stellen
Workshops
De voornaamste activiteit van Sexmatters is het geven van verschillende, door onszelf ontworpen
workshops aan jongeren op scholen. Tijdens de workshops leren deelnemers op een interactieve wijze
dat de begrippen mannelijk en vrouwelijk rekbaarder zijn dan gedacht en dat iedereen op een eigen
manier invulling kan geven aan zijn of haar identiteit. Ook geven we workshops waarin seksualiteit en
consent centraal staan. We ontvangen veel positieve reacties van jongeren die meedoen en steeds
meer scholen melden zich aan voor onze workshops. De komende maanden gaan we dan ook op
verschillende plekken in de omgeving van Amsterdam workshops geven en hiervoor zijn wij dringend
op zoek naar drie nieuwe workshopleiders.
Wat ga je doen
Samen met een andere workshopleider ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren
van de workshop. Tijdens de workshop, die ongeveer 1,5 uur duurt, motiveer je deelnemers en zorg
dat de verschillende onderdelen goed op elkaar aansluiten. Verder leid je groepsgesprekken en
spelvormen en beantwoord je vragen over gender en seks.
Wij zoeken
Een enthousiaste v/m/h/h/l/b/t/q die affiniteit heeft met de onderwerpen seksualiteit en gender.
Verder is het belangrijk dat je ervaring hebt met het begeleiden van workshops of het geven van
voorlichting aan jongeren (of dat je dit graag wilt leren.)
Wat wij bieden
Workshopleider zijn is een unieke ervaring waarbij je op een leuke manier in gesprek gaat met jonge
mensen. Je doet daarbij ervaring op in lesgeven en begeleiden van groepen. Sexmatters biedt jou
hierin begeleiding. Als workshopleider heb je ook de mogelijkheid om verder te groeien in de
stichting en kun een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van het allerleukste en meest
boeiende onderwerp dat er is. Wij bieden een vergoeding van €20,00 euro per workshop.
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.

