Gezocht: Ambassadeurs Begeleiding zonder Stempel
Begeleiding zonder Stempel is een project dat door LFB, COC Nederland en Vilans wordt uitgevoerd.
Het doel bij dit project is professionals, in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, bekend
maken met seksuele diversiteit onder hun cliënten.
Veelal geldt onbekend maakt onbemind. Dat kan ook gelden voor cliënten met LHBT-, ofwel Lesbische,
Homoseksuele, Biseksuele en/of Transgender gevoelens.
Met dit project beogen wij begeleiders met een roze bril naar hun cliënten te laten kijken.
We maken gebruik van een nieuw samengestelde instrumenten box, waarin bestaand materiaal verzameld
is dat als handvat kan dienen voor de begeleiders.
Wij zoeken:

-

Vijf LHBT-cliënten uit de VG-sector.
Vijf begeleiders met werkervaring in de zorg, met affiniteit en empathie met de LHBT-doelgroep.

Hiervan worden vijf duo’s gevormd die samen als ambassadeur te werk gaan bij hun eigen instelling of
andere instellingen in de omgeving.
Heb jij:
Enthousiasme
Overtuigingskracht
Doorzettingsvermogen
En durf je voor een groep te spreken?
Dan zoeken wij jou!!!!!
Wat gaan jullie doen?
Jullie gaan het thema seksuele diversiteit bespreekbaar maken in de instelling.
Jullie hebben een voorbeeldfunctie voor je omgeving.
Jullie stimuleren het gebruik van de instrumentenbox ‘Begeleiding zonder Stempel’.
Hiervoor krijg je een handleiding mee en word je getraind in het geven van voorlichting.
Jullie ervaringen zullen landelijk gedeeld worden via de website Zonder Stempel en het Kennisplein
Gehandicaptensector.
Wat krijg je?
Je krijgt een basistraining.
Je krijgt een handleiding hoe je te werk kunt gaan.
Je krijgt ondersteuning vanuit het projectteam.
Je wordt onderdeel van een landelijk netwerk, waarin je leuke en leerzame contacten krijgt met andere
ambassadeurs.
Interesse om ambassadeur te worden? Je kunt je aanmelden bij:
Manon Linschoten, COC Nederland, e-mail: mlinschoten@coc.nl, tel: 06-10728334
Jacqueline Moelands, LFB, e-mail: j.moelands@lfb.nu , tel: 030-2363761
Ook voor ambassadeurs geldt: je wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de
informatiebijeenkomst over het Project Begeleiding zonder Stempel op donderdagmiddag 17
september 2015 in Utrecht.

