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Coördinator Door2Door (16-20 uur/week)
Per 1 juni 2020 zoeken we een coördinator Door2Door. Als coördinator organiseer je vanuit 
Door2Door activiteiten die de community van sekswerkers in Rotterdam ondersteunt om hun
werk professioneler, veiliger en leuker te maken en draag je zorg voor het dagelijks reilen en 
zeilen op de locatie. Je bent zelf werkzaam of werkzaam geweest in de (Rotterdamse) 
seksbranche en vindt moeiteloos aansluiting met de diversiteit aan sekswerkers in Rotterdam.

Wat is Door2Door?
Door2Door is een informatie- en dienstencentrum voor (ex)sekswerkers. Het gaat om 
sekswerk in de breedste zin van het woord: escort, webcammen, erotische dienstverlening of 
performances, porno, prostitutie, paydaten, sugardaten etc. We accepteren sekswerk als werk,
ongeacht of iemand fulltime sekswerk professional is, het doet als bijbaan voor extra cash of 
uit nood om financieel het hoofd boven water te kunnen houden. Bezoekers kunnen bij ons 
terecht voor bijvoorbeeld SOA-spreekuren, Nederlandse les of een workshop BDSM. We 
werken vanuit een sekswerk-positief perspectief en maken ons hard tegen discriminatie en 
stigmatisering van sekswerkers. Naast een fysieke locatie is Door2Door ook online ‘aanwezig’ 
op socials en via online veldwerk.
Door2Door is een onderdeel het Expertisecentrum Seksualiteit Sekswerk en Mensenhandel 
van Stichting Humanitas in Rotterdam. Het Expertisecentrum Seksualiteit, Sekswerk en 
Mensenhandel (ESSM) van Stichting Humanitas biedt gespecialiseerde ondersteuning aan 
sekswerkers, slachtoffers van mensenhandel, mensen met HIV, LHBTI+-personen en anderen 
die vragen hebben op het gebied van seksuele en genderdiversiteit.

Functieomschrijving
Als coördinator ondersteun je de community van sekswerkers door het organiseren en 
uitvoeren van activiteiten bij Door2Door, in samenwerking met de doelgroep zelf. De 
activiteiten sluiten aan bij de behoeften van sekswerkers, dragen bij aan diens 
(arbeids)positieverbetering en maken zoveel mogelijk gebruik van kennis en kwaliteiten 
vanuit de community. Je hebt bij het organiseren van activiteiten oog voor de diversiteit 
onder de doelgroep in de ruimste zin van het woord. Je bent en houdt jezelf up-to-date van 
ontwikkelingen rondom regelgeving in de seksbranche. In het realiseren van een aantrekkelijk
aanbod door Door2Door ben je creatief, ook wanneer de middelen beperkt zijn.

Je draagt er zorg voor dat er tijdens de openingstijden van Door2Door altijd een medewerker
aanwezig is om bezoekers te ontvangen. In samenwerking met de vrijwilligerscoördinator van
het ESSM werf en begeleid je vrijwilligers en stagiaires die actief zijn binnen Door2Door. Je 
legt verbindingen tussen je werk bij Door2Door en de overige afdelingen en medewerkers 
van het ESSM. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het regelen van facilitaire zaken bij 
Door2Door.
We zoeken iemand met actuele ervaringskennis van de (Rotterdamse) seksbranche. We 
denken aan iemand van hbo(+)-niveau die aantoonbaar ervaring heeft met community 
building en versterking.

Wat bieden we?
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 Een bevlogen team in een werkomgeving in het sociale domein waarbinnen 
betrokkenheid en professionaliteit gecombineerd worden.

 Een jaarcontract voor 16-20 uur per week (in overleg).
 Een salaris afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding conform CAO Sociaal Werk 

schaal 8, met goede pensioenregeling en werknemersverzekeringen.
 Mogelijkheden tot interne scholing plus een loopbaanbudget om je kennis en 

vaardigheden verder te vergroten.
Meer informatie? Solliciteren?
Solliciteer door je motivatiebrief en cv te mailen naar pmw@stichtinghumanitas.nl t.a.v. Irene 
de Haas, Manager ESSM. (Het aantoonbaar maken van opleidingsniveau en werkervaring kan 
indien gewenst eventueel worden ondersteund door het aanleveren van een relevant eerder 
opgeleverd product of een referentiebrief.) Wanneer je achtergrond en motivatie passend 
lijken, nodigen we je graag uit voor een kop koffie. Bevalt die kennismaking van beide kanten
goed, dan word je uitgenodigd voor een tweede gesprek.

Meer informatie over Door2Door vind je op www.door2doorrotterdam.nl. Voor vragen of 
meer informatie kun je contact opnemen met Anke van den Dries, interim coördinator 
Door2Door via 0610135993.

Wij vragen iedere nieuwe medewerker om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag
op naam van Humanitas te overleggen.

Integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de 
procedure.
Stichting Humanitas is lid van het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. Samen 
met andere organisaties maken wij ons sterk vóór gelijke kansen en tegen discriminatie op de
arbeidsmarkt.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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