
 
 

 

 
 

GGD Gelderland-Zuid is de gezondheidsdienst voor 14 gemeenten in de 
regio's Nijmegen en Rivierenland. Het werkgebied heeft ruim 536.000 

inwoners. De GGD heeft circa 400 medewerkers in dienst.  

De belangrijkste taak van de GGD is het bewaken, beschermen en 
bevorderen van de volksgezondheid.  

 
 

 
 

Ben jij een sekswerker en wil je je inzetten voor de GGD? 
 

Omdat we de doelgroep sekswerkers graag willen bereiken zijn wij op zoek naar mensen die zelf uit 
het vak komen. Ben jij een, eventueel voormalig, sekswerker en wil je je inzetten voor de GGD?  

Voor het bekleden van deze functie hoef je niet uit het werkveld te stappen. Je mag het voornemen 
hebben er in de toekomst uit te stappen, maar dit is niet noodzakelijk. Ook mag je er al uitgestapt 

zijn. Meerdere uitgangsposities zijn mogelijk! 
 

Herken je je in bovenstaande informatie dan is deze vacature misschien iets voor jou! 

 
We zoeken een 

 
Ervaringsdeskundige uit de seksbranche 

 

Wat is jouw rol? 

 
Je gaat sekswerkers actief benaderen. Sekswerkers waarvan je het vermoeden hebt dat ze een 

(hulp)vraag hebben. Dit kan ook een wens tot een carrièreswitch zijn. Het betreft sekswerkers die 
duidelijke signalen afgeven maar ook sekswerkers waarbij dit minder ‘zichtbaar’ is. 
Het is aan jou de signalen op te vangen en hier op in te gaan, vertrouwen te winnen en door te 
verwijzen naar ons. Wij zullen ze met zorg ondersteunen.  
 
Om deze rol te kunnen vervullen is het belangrijk dat jij: een pioniersgeest hebt en integer omgaat 
met vertrouwelijke informatie. Je werkt in de seksbranche of hebt  hier in het verleden in gewerkt.  Je 

beschikt over een groot netwerk binnen het sekswerk en maakt gemakkelijk contact met 
sekswerkers en houdt verbinding. Je luistert zonder oordeel en weet een vertrouwensband te 
kweken en waar passend kun je iets over je eigen ervaringen aangeven. Je wil anderen helpen en 

stimuleren zonder daarbij op de hulpverlenersstoel te gaan zitten.  
Voor ons is het belangrijk dat je thuissituatie stabiel is en er is geen verslavingsproblematiek. Je 
hebt MBO + werk en denkniveau. En je ziet er representatief uit. 

 

 
 

Wat krijg jij ervoor terug? 
 
In gesprek met jou kijken we gezamenlijk 
naar mogelijkheden voor een gepaste 
vergoeding. Jij kunt ervaring opdoen die zowel 
binnen als buiten de sekswerkbranche van pas 

kan komen. We ondersteunen je bij het 
inzetten van je ervaring en deskundigheid. We 
werken samen waarbij jij ontwikkeling en 
groei kunt realiseren en wij contact krijgen 
met de doelgroep. Jouw wensen en behoeften 
zijn van groot belang! 

 

Als je belangstelling hebt voor deze rol,  willen 
we graag met je in gesprek om te bespreken 
wat jouw wensen zijn voor de diensten die je 
voor ons levert en om te bekijken wat een 
gepaste vergoeding is. 

 

 

Twijfel je nog? 
 
Neem gerust contact op met Rinke Rozie,  
projectleider KIS  
 
Bel haar op 088 144 7129 of  
06 12152419 
 
Reageren? 
We ontvangen je reactie met motivatie graag  
uiterlijk 18 april 2019  
 
Mail je reactie naar 
Secretariaat Bijzondere Zorg  
secretariaatbijzonderezorg@ggdgelderlandzuid.nl 
 
De selectie voor deze functie vind vanaf 07-05-2019 plaats. 

 

www.ggdgelderlandzuid.nl 
Onze GGD is partner van de Alliantie Nederland Rookvrij. 

Binnen- en buitenterreinen van onze locaties in Nijmegen en Tiel zijn rookvrij. 
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