
 
 
 
 
Blauwe Maan zoekt hulpverlener (m/v) met expertise Seksueel Misbruik  
 
Blauwe Maan is een laagdrempelige organisatie voor preventie en hulp op het gebied van seksueel 
misbruik. Blauwe Maan maakt seksuele grensoverschrijding en misbruik bespreekbaar en biedt slachtoffers 
(m/v) en hun naasten deskundige hulpverlening op maat. Wij doen dit vakkundig, toegewijd, veilig, 
laagdrempelig en samen. Naast individuele hulp kun je bij ons terecht voor lotgenotengroepen, trainingen 
en cursussen. 
 
Functieomschrijving 
Wij zoeken een collega (m/v) die 

– gedreven is in zijn/haar vak 
– ervaring heeft in de hulpverlening 
– affiniteit met het thema seksueel misbruik/grensoverschrijdend gedrag 
– graag samenwerkt met collega-beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires 

 
In deze functie ondersteun je slachtoffers bij de verwerking van het misbruik in de vorm van gesprekken, 
lotgenotengroepen en cursussen. Vanzelfsprekend ga je hierbij uit van de eigen regie van de cliënt. Je weet 
bovendien het thema bespreekbaar te maken tijdens voorlichtingen en workshops bij netwerkpartners, op 
scholen en bij andere maatschappelijke organisaties. 
 
Functie eisen 
Je hebt een afgeronde relevante HBO-opleiding en ervaring met hulpverlening 
Je hebt kennis van en inzicht in het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken 
Je hebt lef, pioniert en toont initiatief 
Je kunt je eigen handelen reflecteren en hiervan leren 
Je bent sociaal en communicatief vaardig 
Je hebt een flexibele werkhouding en bent bereid om ook buiten kantoortijden en op andere werklocaties 
te werken 
 
Ons aanbod 
Wij bieden jou een warme werkomgeving in een hecht en enthousiast team. De functie is voor 24 uur met 
vooralsnog een tijdelijk dienstverband van een jaar.  
De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO sociaal werk (schaal 8)  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met E. Roskes 013 – 584 16 94. Je mag jouw sollicitatiebrief 
met motivatie en cv mailen naar info@blauwemaan.nl voor 14 maart 2022. 
De gesprekken zullen plaatsvinden in de middag op 23 en 30 maart.  
www.blauwemaan.nl  
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