
 

  
                 

 Wil jij de nieuwe coördinator Jong&Out worden van COC Leiden? 

Wil jij je graag inzetten voor de lhbti+-jongeren van Leiden en omgeving? 
Lijkt het je leuk activiteiten en ontmoetingsmiddagen voor hen te 
organiseren samen met een leuke groep vrijwilligers? Kan je zo snel 
mogelijk beginnen? 

Dan zoeken wij jou! 

Wat is Jong&Out 

Jong&Out (J&O) is een plek waar lhbti+-jongeren van 12 tot en met 18 jaar 
een veilige plek hebben om elkaar te kunnen ontmoeten en maakt 
onderdeel uit van vrijwilligersvereniging COC Leiden. Een keer in de maand komen jullie samen 
en doen jullie leuke activiteiten, spelletjes of organiseren jullie een kletsmiddag. Niet alleen voor 
het delen van ervaringen maar vooral ook voor het beleven van veel gezelligheid. Het doel is dat 
er vooral een gezellige en veilige plek wordt gecreeërd waar jongeren helemaal zichzelf kunnen 
zijn en andere lhbti+-jongeren kunnen leren kennen. Bij J&O zijn geen hulpverleners actief. De 
meetings worden wel steeds begeleid door ten minste twee volwassen vrijwilligers en vinden 
meestal plaats in de Kroon, de ‘huiskamer’ van COC Leiden aan Langegracht 65. Er wordt geen 
alcohol geschonken en als ouders per se mee willen, worden die in een andere ruimte 
ontvangen. 

Wat ga je doen? 

Als coördinator ben je het aanspreekpunt van Jong&Out voor de jongeren en soms ook de 
ouders.   

Je begeleidt de J&O-vrijwilligers en ondersteunt waar nodig. Samen met de J&O-vrijwilligers 
organiseer je de maandelijkse meetings en bedenkt daarvoor creatieve en gezellige ideeën. Ook 
zoek je naar oplossingen hoe je meer jongeren kan aantrekken bij de groep. Daarnaast 
onderhoud je buiten de meetings contact met de jongeren via Whatsapp, J&O website, mail en 
de socials voor het beantwoorden van vragen. Daar waar dat nodig is, verwijs je door naar de 
juiste instanties bij hulpvragen. Ook zorg je voor een goed financieel overzicht en regel je 
declaraties. Je werkt samen met COC Leiden en het federatiekantoor van COC Nederland en 
onderhoudt nauw contact met onze J&O groep in Alphen aan den Rijn. Circa 3x per jaar neem je 
deel aan het coördinatorenoverleg van COC Leiden en 2x per jaar aan de landelijke J&O-
coördinatorenoverleggen van COC Nederland. 

Jij bent... 

• communicatief sterk, van gezelligheid houdt en kan goed plannen en organiseren 
• iemand die affiniteit heeft met LHBTI+-jongeren en hun belevingswereld begrijpt 
• bij voorkeur iemand die ervaring heeft met het werken met jongeren 
• tussen de 21 en 35 jaar oud en bij voorkeur woonachtig in Leiden of omgeving 
• iemand die een team kan coördineren, samenbrengen en vrijwilligers kan motiveren 
• bereid en beschikbaar om gemiddeld 10 uur per maand de functie te vervullen 
• In staat om een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen aan het bestuur van COC 

Leiden en COC Nederland 
• Iemand die zich herkent in de visie, missie en doelstellingen van COC Leiden die 

enthousiast is om zich voor LHBTI+ jongeren in te zetten. 

 



 

  
                 

 Wat krijg je ervoor terug? 

• Een mooie vermelding op je CV 

• Gezelligheid en leuke activiteiten 

• Een enorme bak aan ervaring. Je hebt contact met personen 

binnen en buiten de vereniging, er is gelegenheid om te leren je kan 

je (verder) ontwikkelen in het brede veld van de LHBTI+-

belangenbehartiging, 

• Maar vooral een onvergetelijke tijd vol met mooie herinneringen en 

nieuwe contacten. 

Wie zijn wij?    

COC Leiden is een vereniging die zich inzet voor de belangen van de LHBTI+-ers: lesbi, homo-, 
bi, trans personen, mensen met een intersekse conditie en iedereen binnen het brede spectrum 
van de regenbooggemeenschap, in de regio Leiden, Alphen aan den Rijn en de Bollenstreek. 
We zijn een van de twintig lidverenigingen van de federatie COC Nederland dat in 1946 is 
opgericht. We houden ons bezig met veiligheid en anti-discriminatie, (politieke) 
belangenbehartiging en geven we voorlichtingen op scholen over seksuele - en 
genderdiversiteit. Ook organiseren we verschillende ontmoetingsactiviteiten en evenementen 
voor kwetsbare doelgroepen waaronder jongeren, ouderen, transpersonen, vluchtelingen, 
vrouwen en LHBTI+-ers met een fysieke of verstandelijke beperking. Verder zoeken we 
regelmatig het regionale nieuws.  

Café de Kroon aan de Langegracht is onze ‘huiskamer’, bekend als de heterovriendelijkste 
uitgaansgelegenheid van Leiden en omstreken. Al ons werk wordt gedaan door betrokken en 
enthousiaste vrijwilligers die zich met ziel en zaligheid inzetten voor de vereniging en de 
regenbooggemeenschap.  

  

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!  

Lijkt deze toffe functie voor jou een mooie uitdaging? Of wil je eerst meer informatie? Stuur dan 
een mail naar info@cocleiden.nl of dm ons via FB of Insta. We nemen dan zo snel mogelijk 
contact met je op voor een kennismakingsgesprek!  

 

Let op: De reactietermijn duurt tot drie weken na plaatsingsdatum van deze vacature. 

 

FB: Facebook.com/cocleiden of Facebook.com/jongenoutleiden 

IG: COC_Leiden of jongenoutleiden 

 

mailto:info@cocleiden.nl

