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Vacature  

Inhoudelijk medewerker Aditi vzw, regio Oost- en West-Vlaanderen 

Deeltijds (75%) 
 

Aditi vzw is een advies- en expertisecentrum inzake seksualiteit voor ouderen en personen met een 

beperking en hun netwerk. Naast professionele ondersteuning van zorgvoorzieningen (vorming, 

teamondersteuning, …) ondersteunen wij ook individuele personen met een beperking en ouderen bij 

alle mogelijke vragen omtrent seksualiteit. Vertrekkende vanuit de vraagstelling wordt in nauwe 

samenwerking met de cliënt het ondersteuningsaanbod toegelicht en verder uitgewerkt of kan indien 

nodig doorverwezen worden. Aditi vzw ijvert voor maatschappelijke en politieke sensibilisering 

omtrent seksualiteit bij personen met een beperking en ouderen om zo het taboe verder te 

doorbreken. Tevens is Aditi vzw oprichter van het “European Platform Sexual Assistance” 

(www.epseas.eu). 

We zijn op zoek naar een dynamische, deeltijdse inhoudelijke medewerker (m/v) om ons team te 

versterken 

Je functie 

• Je staat in voor het voeren van consultgesprekken met personen met een beperking en 

ouderen en bent tevens verantwoordelijk voor de cliëntopvolging 

• Je staat mee in voor het geven van vormingen, dit zowel aan professionelen, toekomstige 

professionelen als aan het netwerk van personen met een beperking en ouderen 

• Je leidt en modereert intervisies en vormingen voor seksuele dienstverleners 

• Je biedt inhoudelijke ondersteuning bij lopende en toekomstige projecten 

• Je participeert mee aan de uitwerking van een erkend kader voor seksuele dienstverlening 

• Je staat mee in voor het inventariseren en uitwerken van voorstellen ter verbetering van 

seksuele dienstverlening 

Je profiel 

• Je hebt minimum een bachelorsdiploma binnen een menswetenschappelijke richting (met 

voorkeur voor richtingen die aanleunen bij seksuologie, orthopedagogie, gerontologie, …) of 

je hebt door ervaring evenwaardige competenties verworven 

• Je hebt voeling met het thema seksualiteit voor personen met een beperking en ouderen 

• Je bent een vlotte, inhoudelijke prater die actief een netwerk kan opbouwen en 

onderhouden 

• Je beschikt over de nodige administratieve en deontologische zorgvuldigheid bij 

dossierbehandeling 
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• Je kan zelfstandig werken met zin voor initiatief en verantwoordelijkheid. 

• Je bent stressbestendig, flexibel en staat open voor feedback. 

• Je beschikt over eigen vervoer  

Ons aanbod 

• Aditi vzw biedt je een stimulerende en erg afwisselende job rond een inhoudelijk sexy thema 

• Wij bieden : vorming, opleiding, inhoudelijke kennis, inwerken in onze ‘visie’ 

• Verloning conform de wettelijke barema’s geldig onder PC 319 

• Contract van onbepaalde duur 

• Je werkt van huis uit met frequente verplaatsingen binnen gans Vlaanderen 

• Je maakt deel uit van een klein, multidisciplinair team, waar kwaliteit, inhoud, 

ondersteunend overleg en vertrouwen de kernwoorden zijn  

• Indiensttreding zo snel mogelijk 

Heb je zin om mee je schouders te zetten onder een leuke, dynamische en snel groeiende 

organisatie? Wil je seksualiteit voor personen met een beperking en ouderen mee uit de taboesfeer 

halen via baanbrekende en vernieuwende vormen van zorg en ondersteuning? 

Bezorg dan zo snel mogelijk (voor 08 januari 2019) via mail je uitgebreide motivatie en CV  t.a.v. Miek 

Scheepers en Steven De Weirdt (info@aditivzw.be) 

Indien je nog verdere informatie wenst over deze vacature neem dan gerust even contact op:  

0488-870 677 
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