
 
 

 

GHAPRO vzw (gezondheidszorg en hulpverlening aan prostituees) 

zoekt 

een MEDEWERKER (m/v/t) om een 

VERENIGING VOOR SEKSWERKERS UIT TE BOUWEN 

50% contract voor 3 jaar 

 
 

Ghapro vzw zet zich in voor veiliger sekswerk en weerbare sekswerkers. We bieden gratis en anoniem 

preventieve seksuele gezondheidszorg en sociale hulpverlening aan. Ghapro is er voor mannelijke, 

vrouwelijke en transgender sekswerkers.  Pasop vzw heeft dezelfde opdracht, in andere delen van 

Vlaanderen. 

  

Voor dit project werkt Ghapro samen met UTSOPI, Union des Travailleu(r)ses du Sexe Organisées Pour 

l'Indépendance. Deze vereniging voor sekswerkers komt op voor de rechten van sekswerkers. Zij bestaan 2 

jaar. 

 

 

Taken 

Het project loopt over 3 jaar. Tijdens die drie jaar bouw je UTSOPI stap voor stap uit tot een brede 

sekswerkersvereniging in Vlaanderen en Brussel. Je doet dit samen met de vrijwilligers van UTSOPI en met 

Ghapro en Pasop.  

 

Eerste jaar: 

- Je legt contacten met sekswerkers in Vlaanderen: per telefoon, met bezoeken op de werkplek, online. 

- Je organiseert de vergaderingen van UTSOPI, samen met de vrijwilligers van UTSOPI. 

- Je motiveert sekswerkers om actief te zijn bij UTSOPI 

- Samen met de vrijwilligers en met alle leden van UTSOPI werk je rond inhoudelijke thema’s, zoals 

seksuele gezondheid, algemene rechten.  

 

Tweede en derde jaar:  

- Je schrijft standpunten uit, onder meer over gezonde werkomstandigheden in de prostitutie 

- Je bouwt een professioneel netwerk uit voor UTSOPI: met hulpverlening, andere organisaties en 

overheden die betrokken zijn bij prostitutie  

- Je vertegenwoordigt UTSOPI op overleg 

- Je werkt een actieplan ‘gezonde werkomstandigheden in de prostitutie’ uit en werkt volgens dit plan 

- Samen met de vrijwilligers van UTSOPI en de teams van Ghapro en Pasop een studiedag organiseren 

 

Werkplek: 

Je werkt meestal in Brussel, bij UTSOPI. Daarnaast heb je ook een werkplek bij Ghapro (Antwerpen) en kan je 

terecht in Gent (Pasop vzw). Om contact te zoeken met sekswerkers in Vlaanderen, zal je ook regelmatig 

rondrijden in Vlaanderen. 

 

Profiel: 

- Je werkt in de prostitutie of hebt in de prostitutie gewerkt. 

- Je praat graag met andere mensen, je legt vlot nieuwe contacten. 

- Je neemt initiatief, je hebt veel energie. 



- Je vindt seksuele gezondheid belangrijk 

- Je bent geïnteresseerd in hoe prostitutie in België georganiseerd is. 

- Je kan vlot een gesprek voeren in het Nederlands, Frans en Engels. 

- Je kan eenvoudige teksten in het Nederlands lezen en schrijven. 

- Je hebt respect voor alle mensen, ongeacht hun herkomst of gender.  

- Rijbewijs is een troef. 

 

Ons aanbod: 

Persoonlijke coaching tijdens de job. 

Een contract van 50% voor 3 jaar.  

Maandwedde volgens barema B1c (paritair comité 331). Voor 50%: 1112€ Bruto bij 0 jaar ervaring,   1254€ 

Bruto bij 5 jaar ervaring.  

Maaltijdcheques . 

Fietsvergoeding of terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. 

 

Interesse? 

Neem contact op met Ghapro, Verversrui 3, 2000 Antwerpen. 

03/293 95 91 of  0498 74 08 76 

Vraag naar Katleen Peleman 

 

Stuur een mail met motivatie en CV naar info@ghapro.be 

ten laatste op 27 januari 2018 


