
Functieprofiel Inhoudelijk Medewerker
Dit functieprofiel maakt deel uit van de arbeidsovereenkomst. - V20221018-1

De organisatie

Als Casa Rosa verbeteren we het welzijn van LGBTI+ personen in Oost- en
West-Vlaanderen. Dat doen we door samen te werken met lokale besturen, organisaties en
personen. Door het bieden van een platform, netwerk en informatie, begeleiden en
versterken we deze stakeholders met hun acties en beleid.

Daarnaast is Casa Rosa het lokale (Oost- en West-Vlaanderen) referentiehuis voor seksuele
oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en seksekenmerken. 

Casa Rosa zorgt ook voor een huis en een thuis voor holebi’s, transgenderpersonen en hun
omgeving door een ontmoetingsplaats, informatie en ondersteuning aan te bieden en
activiteiten te organiseren.

Doel van de functie

Je wordt verantwoordelijk voor de globale voorbereiding- en uitvoering van het inhoudelijk
beleidswerk van de organisatie en de projectmatige organisatie van acties en
communicatieopdrachten.

Plaats in de organisatie

Je rapporteert aan de Algemeen Coördinator van de organisatie.

Contacten

Intern: contact met de coördinator, collega’s en vrijwilligers.
Extern: contact met voor de werkeenheid van belang zijnde externe personen, instanties,
overheden, vrijwilligers, individuen en organisaties.

Profiel

- Je bent flexibel ingesteld en bereid om occasioneel avond- en weekendwerk te
verrichten. Je bent stressbestendig, sociaal en vlot in de omgang, punctueel. 

- Je kan zelfstandig werken en weet tegelijkertijd een groep van
mensen/organisaties/vrijwilligers te betrekken, behouden en motiveren.

- Je hebt affiniteit met of kennis over seksuele diversiteit en genderidentiteit.
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Resultaatgebieden

Resultaatgebieden geven inzicht in de te bereiken resultaten en de voorbeelden van
activiteiten en acties die nodig zijn om het resultaat te bereiken. De opsomming is geenszins
limitatief en worden gedurende het werkingsjaar bijgesteld.

Resultaatgebied Te bereiken resultaten Voorbeelden van acties (niet limitatief)
Onthaal,
informatie en
doorverwijzing

- De onthaalwerking (in brede
zin en al de facetten) is
efficiënt en doeltreffend
georganiseerd. Hierbij is
rekening gehouden met de
noden van de doelgroep en
de beoogde regio’s.

- Een sterke vrijwilligersgroep
werkt mee aan de
verwezenlijking van de
onthaaltaken en nemen hier
(als groep) initiatieven in.

- Er bestaat een permanentie in
het gebouw van Casa Rosa,
waarbij bezoekers (van het
huis) de nodige informatie
krijgen. Een ingerichte ruimte
dient (o.a.) voor de
onthaalwerking.

- De algemene
informatiekanalen van Casa
Rosa zijn bemenst en worden
dagelijks onderhouden. De
informatiedoorstroom
verloopt vlot.

- Beleid- en visie ontwikkelen in functie van de
onthaalwerking. Activiteiten organiseren die
de onthaalwerking bekender en sterker
maken.

- Opzetten van lokale hubs in functie van een
laagdrempelige onthaalwerking te
garanderen.

- Ondersteuning bieden aan individuen en
organisaties bij het beantwoorden van
specifieke noden in functie van het welzijn van
holebi’s, transgender en intersekse personen
en het nastreven van maatschappelijke
verandering in een grootstedelijke context en
bevordert van hieruit onderlinge
samenwerking met betrekking tot seksuele
oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit
en seksekenmerken.

- Aanwezig zijn, of zorgen voor een
aanwezigheid, in het Casa Rosa gebouw.

- De telefonische permanentie garanderen
tijdens de openingsuren van Casa Rosa.

- Dagelijks raadplegen van de algemene
informatiekanalen, informatie verwerken en
dispatchen naar de juiste personen en
organisaties.

- Capteren van noden, opmerkingen, suggesties
en wensen die Casa Rosa ontvangt. Deze
zaken consolideren en terugkoppelen.

Inhoudelijk
beleidswerk

- Op basis van input weet Casa
Rosa wat er leeft en welke
focuspunten in het jaarplan
kunnen staan. Nadien is het
opgemaakte jaarplan wordt
procesmatig en doeltreffend
uitgevoerd.

- De inhoudelijke
doelstellingen uit de
overeenkomsten met
opdrachtgevers zijn
uitgewerkt en behaald.

- Op regelmatige basis consolideren van
informatie en een voorstel van jaarplanning
opmaken (doorheen het werkjaar door).

- Werkwijzen bedenken, afchecken en uitvoeren
van goedgekeurde jaarplannen en acties.

- Het verfijnen en de inhoudelijke methodische
uitbouw van de visie en functie van Casa
Rosa, ook op vlak van verbreding van
doelgroepen.

- Het (inhoudelijk) proces faciliteren van
werkgroepen, individuen en organisaties
binnen de doelgroep en hen helpen stappen
vooruit te zetten in hun werk.
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- Er is een gevestigde
samenwerking met
opdrachtgevers die als
aangenaam en doeltreffend
beschouwd wordt.

- Er is begeleiding voor lokale
besturen met hun Gelijke
Kansen LGBTI+ beleid.

- De regenboognetwerken uit
de verschillende regio’s zijn
operationeel en kennen een
courante werking.

- Er is beleid ontwikkeld, op
basis van input, dat
afgecheckt en gebruikt wordt
door Casa Rosa.

- Er is een actieve deelname
aan externe werkgroepen,
focusgroepen,
klankbordgroepen van
partnerorganisaties en lokale
overheden.

- Het in kaart brengen van het sociaal netwerk
van Casa Rosa en outreachend een verbreding
van dit netwerk bewerkstelligen.

- Deelname aan diverse focusgroepen.
- Beantwoorden van adviesvragen van lokale

besturen en organisaties.

Projecten, acties
en communicatie

- Er is een sterke
vrijwilligerswerking in Casa
Rosa waarbij vrijwilligers
worden aangetrokken,
behouden en gecoacht.

- Er zijn (structurele)
samenwerkingen met
middenveldorganisaties,
overheden en
LGBTI+-verenigingen in het
kader van
gemeenschappelijke acties of
belangen.

- De acties van Casa Rosa zijn
inhoudelijk sterk bedacht en
uitgevoerd. Hierbij is rekening
gehouden met de noden van
en is betrokkenheid gecreëerd
met de beoogde doelgroep.

- De communicatiekanalen van
Casa Rosa zijn behoorlijk en
nauwkeurig onderhouden.

- Er is een actieve inzet bij de
profilering en (verdere)
uitbouw van Casa Rosa
binnen een veranderend
maatschappelijk landschap.

- Het promoten van de vrijwilligerswerking van
Casa Rosa en hiertoe acties ondernemen
zoals onthaaldagen, teambuildings,
(evaluatie- en coachings)gesprekken, bijsturen
van het vrijwilligersbeleid.

- Proactief zoeken naar partnerschappen en
outreachend werken naar andere
middenveldorganisaties, overheden en
verenigingen die meerwaarde (kunnen)
betekenen voor het behalen van de
doelstellingen.

- Meewerken aan de organsiatie en uitvoering
van (eigen en gemeenschappelijke) acties
zoals Wereldaidsdag, Gentse Feesten,
campagne (lokale) verkiezingen,
IDAHOT-vlaggenactie, acties Stad Gent,…

- De redactie opnemen van in- en externe
communicatie en publicaties van de
organisatie.

- Het uitwerken van (tijdelijke) campagnes met
als doelstelling relevante personen en
organisaties aan het woord te laten en deze
een platform en bereik te bieden, na een
inhoudelijke beoordeling en redactie.
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Taakgericht
overleg en
rapportage

- De werkgroepen zijn
(pro)actief opgevolgd.

- Er is een aantoonbare en
effectieve medewerking aan
interne overleggen en
overleggen met de partners.

- Er is actuele kennis in huis
door regelmatige
kennisvergaring en opleiding.

- Op regelmatige basis een overleg en activiteit
inplannen voor de opvolging en motivering
van de werkgroepen.

- Capteren, genereren en bijhouden van
cijfermateriaal van (interne) acties en
resultaten en deze rapporteren aan de
Algemeen Coördinator.

- Deelnames aan studiedagen, voorstellingen
en opleidingen i.f.v. de functie binnen Casa
Rosa en de opgedane kennis delen binnen de
organisatie.

- De interne tools correct en doeltreffend
gebruiken (afspraken huisstijl, e-mail,
projectmanagement tool,
communicatiemanieren,...).

Persoonsgebonden competenties

● Zelfstandig werken
● Administratief sterk zijn
● Plannen (ordenen)
● Zin voor nauwkeurigheid 
● Integer zijn
● Kunnen omgaan met stress
● Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden
● Klantgericht en contactvaardig zijn
● Kunnen werken in team
● Verantwoordelijkheidsgevoel

 
Plaats tewerkstelling

Casa Rosa, Kammerstraat 22, 9000 Gent en hubs binnen Vlaanderen.
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