
 

 

Heb jij een hart voor mensen? Zou je mensen meer willen leren over kansarmoede en LGBTI+? Wil je 
meewerken aan een inclusievere LGBTI+ gemeenschap? Sta je graag voor een groep?  

 
Dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken voor KLIQ! 

WAT DOET KLIQ? 

KLIQ is het vormings- en begeleidingscentrum 
van çavaria. Onze missie is het begeleiden van  
organisaties die willen inzetten op LGBTI+  
inclusie. Onze trainers doorkruisen het hele land 
om leerkrachten te helpen seksuele en gender- 
diversiteit bespreekbaar te maken in de klas, 
werknemers te ondersteunen om een regen-
boognetwerk op te starten, verenigingen te hel-
pen met genderinclusief taalgebruik en  
nog veel meer.  

Onze ambassadeurs versterken ons door onze 
eigen LGBTI+ achterban en diverse vrijwilligers- 
organisaties te warm te maken voor LGBTI+  
inclusie en te informeren. 

WAT DOE JE ALS KLIQ AMBASSADEUR?  

Als KLIQ Ambassadeur doe je vormingswerk rond 
een thema dat je zelf kiest. Je doet dat op basis 
van je eigen kennis en talenten. Dit kan gaan over 
het geven van vormingen of getuigenissen.  
 
Het kan ook op andere manieren, zoals een video 
of een e-learning maken of een workshop,  
spelvorm of infographic ontwikkelen. 

KLIQ AMBASSADEUR KANSARMOEDE 

@cavariavzw

VRIJWILLIGERSVACATURE



Diversiteit stimuleert kwaliteit: daar gaan we voor in ons team! 

Çavaria wil een afspiegeling zijn van onze maatschappij. Wij geloven dat diversiteit kwaliteit stimuleert. 
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht diploma, gen-
deridentiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie, seksekenmerken, afkomst, leeftijd of beperking. 

Ben je onzeker of ervaar je een drempel om te kunnen solliciteren: geef ons een seintje en we bekijken sa-
men wat mogelijk is. Denk je niet helemaal te passen in het profiel, en voel je je toch aangesproken door 
deze functie? Aarzel niet om je kans te wagen, misschien zijn we een onverwachte match!

JIJ BENT IEMAND DIE...

zin heeft om als vrijwilliger aan de slag te 
gaan voor de werkgroep kansarmoede en  
LGBTI+ 

kennis heeft en/of ervaringsdeskundige is 
over thema’s rond kansarmoede en LGBTI+  

graag voor een groep staat, graag onder  
de mensen is 

je kennis en ervaring graag met anderen 
deelt 

enthousiast is en tijd heeft om je te engage-
ren voor het project 

communicatief, open en duidelijk is 

empathisch en sociaalvoelend is 

zelfstandig kan werken 

minstens 18 jaar is

WAT ZAL JE DOEN ALS KLIQ AMBASSADEUR KANSARMOEDE? 

WIJ BIEDEN JOU...

ondersteuning van de enthousiaste KLIQ trainers. 
Ze helpen je om materiaal te maken en geven je 
persoonlijke coaching en begeleiding.  

een coaching traject, zowel in groep als indivi- 
dueel 

een onkostenvergoeding 

een gratis bijscholing over seksuele en gender- 
diversiteit en andere vaardigheden 

een verzekering tijdens je vrijwilligerswerk.  
(verzekering algemene burgerlijke aansprakelijk-
heid, verzekering rechtsbijstand en verzekering 
lichamelijke ongevallen) 

Je wordt uitgenodigd op ambassadeursdagen en 
çavaria’s vrijwilligersevenementen 

Je wordt deel van KLIQ en de werking van çavaria

HOE GAAT HET VERDER?  

Wil je KLIQ ambassadeur zijn over kansarmoede?  
Stuur ons een mailtje via vrijwilligers@cavaria.be als je 
interesse hebt, dan plannen we een kennismakings- 
gesprek in. 

Heb je vragen over de vacature? Heb je interesse maar 
weet je niet of het iets voor jou is? Dan kan je mailen 
naar vrijwilligers@cavaria.be   

Je denkt mee na over de inhoud van de vorming kansarmoede 

Je leert hoe je vorming kan geven over kansarmoede 

Je kan de vorming daarna zelfstandig  
geven aan lidverenigingen van çavaria 

Je maakt lidverenigingen van çavaria  
warm om kansarmoede te verminderen  
en ondersteunt hen
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