
 

 

VIOLETT Antwerpen (Verversrui 3, 2000 Antwerpen)  

medische en sociale hulp aan sekswerkers 

zoekt 

een SOCIAAL HULPVERLENER (m/v/t) 

100% vervangingscontract van bepaalde duur, van begin oktober 2021 tot einde april 2022 

 
Violett streeft naar een maatschappij waar vrijwillige, meerderjarige prostitutie een plaats 
heeft, waar sekswerkers een optimale bescherming genieten en over maximaal 
zelfbeschikkingsrecht beschikken. 
 
Sekswerkers hebben recht op hulp en advies op maat. Zij hebben door hun activiteit in de 
erotische sector specifieke vragen en risico's. Om diverse redenen, waaronder 
stigmatisering, vinden ze vaak moeilijk aansluiting bij de reguliere welzijns- en 
gezondheidszorg. Dit is de reden van ons bestaan. 
 
Door anoniem en gratis hulpverlening en door outreachend te werken proberen we de 
drempel maximaal te verlagen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de meest kwetsbare 
groepen. 
 
In onze werking staat de vertrouwensrelatie centraal. 
 
We werken multidisciplinair en kiezen voor een cultuursensitieve aanpak om te kunnen 
inspelen op de grote diversiteit in de prostitutiesector.  
 
Violett richt zich op de noden en behoeften van mannelijke, vrouwelijke en transgender 
sekswerkers in Vlaanderen. We bieden gratis en anoniem preventieve seksuele 
gezondheidszorg. Wij bieden ook sociale hulpverlening aan en ondersteuning op 
verschillende levensdomeinen.  
 



 
Opdracht: 
Je verduidelijkt de hulpvraag samen met de cliënt. 
Je zet samen met de cliënt een sociaal begeleidingsproject op. 
Je verwijst mensen door naar bevoegde organisaties, indien nodig ga je zelf mee. 
Je informeert, adviseert en ondersteunt de cliënt doorheen het hulpverleningsproces. 
Je bent actief als terreinwerker, je bezoekt de sekswerkers op hun werkplaats. 
Je bouwt inzicht op in de leefwereld en de context van je cliënten. 
Je bouwt een vertrouwensrelatie op met de sekswerkers. 
Je registreert nauwkeurig, in afstemming met de teamgenoten. 
Je staat mee in voor de logistieke taken die samenhangen met je functie en de dagelijkse 
werking van de organisatie. 
Je werkt nauw samen met je collega’s van het sociaal team, maar gaat ook op 
regelmatige basis in gesprek met het medisch team. Er wordt onderling doorverwezen en 
afgestemd.  
 
Profiel: 
Je hebt een professionele bachelor in sociaal werk, of gelijkwaardig door ervaring. 
Je hebt inzicht in de sociale kaart van Antwerpen. 
Je spreekt goed Nederlands, zodat je bovenstaande opdrachten vlot kan uitvoeren. 
Je kan ook een gesprek voeren in het Engels. Kennis van Spaans is een pluspunt. 
Je staat open voor verschillende culturen. 
Je beschikt over de nodige maturiteit om te werken binnen een delicaat en complex 
maatschappelijk thema.  
Je hebt respect voor de doelgroep en hun leefwereld. 
Je bent een echte teamplayer en collegiaal. 
Je bent energiek en positief ingesteld.  
Je bent bereid tot regelmatig avondwerk. 
 
Ons aanbod: 
Een contract van 100% van bepaalde duur, 01/10/2021 tot 30/04/2022 
Maandwedde volgens barema B1c van paritair comité 331 
 
Maaltijdcheques . 
Fietsvergoeding of terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. 
Werk in een enthousiast en sociaal bewogen team. 
 
Interesse? 
Stuur je cv en motivatiebrief naar  

wendy.gabriels@violett.be met vermelding ‘sollicitatie sociaal hulpverlener’ 
ten laatste op 31/08/2021. 

Bijkomende informatie kan je vinden op www.violett.be of verkrijgen via 03/293 95 91 
(Wendy Gabriëls)  
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