Vacature Pretty Woman
Bij Pretty Woman en Best Man bieden we preventieve activiteiten, individuele hulpverlening,
groepshulpverlening, deskundigheidsbevordering, consult en behandeling op het gebied van liefde,
relaties, intimiteit, seksualiteit en dwang.
Voor ons team zijn we op zoek naar:

Een Hulpverlener Pretty Woman (hij/zij/hen)
voor 28 uur per week, voor de duur van 6 maanden
Functie-inhoud
• Je voorkomt dat meiden en jongens in risicovolle (misbruik-) relaties of (gedwongen)
prostitutie terecht komen. Dat doe je door hulp aan te bieden en door het vergroten van de
weerbaarheid en autonomie van meisjes, jongens en jong volwassene in de liefde, relaties
en seksualiteit.
• Je biedt hulpverlening aan meiden en jongens met nare ervaringen op het gebied van liefde,
relaties en seksualiteit.
• Je werkt op een laagdrempelige en outreachende wijze en volgens de methodiek van Pretty
Woman. Je bent actief in het signaleren, benaderen, begeleiden en bieden van hulpverlening
aan jongens, meiden en jong volwassene die een vergroot risico lopen om in misbruik
relaties/gedwongen prostitutie terecht te komen of daar al in terecht zijn gekomen.
• Je geeft voorlichting op scholen, instellingen, buurtcentra en andere plaatsen waar
risicomeiden en -jongens aanwezig kunnen zijn.
• Je organiseert/geeft groepshulpverlening
• Je geeft daarnaast deskundigheidsbevordering en trainingen voor professionals, docenten,
hulpverleners, ouders en andere mogelijke samenwerkingspartners.
• Je onderhoudt het contact met scholen, instellingen, buurtcentra en doorverwijzende
instanties, gemeenten, samenwerkingspartners en andere professionals.
• Je werkt samen met samenwerkingspartners met personen tussen de 18 en 23 die als
sekswerker werken en hiermee (mogelijk) willen stoppen.
Wij vragen van jou
Je gaat weloverwogen om met morele dilemma’s en je bent je bewust van jouw eigen normen en
waarden, zonder dat deze leidend zijn of worden. Je hebt lef, kan gevoelige onderwerpen
bespreekbaar maken en je kan de eigen ervaringen op het gebied van relaties en seksualiteit
inzetten. Je hebt een lerende houding en je staat open voor feedback op jouw handelen.
Omdat je je specifiek inzet voor risicomeiden en -jongens, jongens en meiden met traumatische
ervaringen en (ex-) prostituerende meiden, houdt het in dat je ook:
• goed kan omgaan met taboes en verschillende normen en waarden rondom seksualiteit;
• inzicht geeft in de eigen relationele en seksuele geschiedenis/ levensloop en ontwikkeling, en
daar waar het de cliënt dient, de eigen ervaringen of de ervaringen van andere meiden en
jongens op het gebied van relaties en seksualiteit kan en durft in te zetten;
• gevoelige onderwerpen zoals seksueel geweld, misbruik, uitbuiting en afhankelijkheid
bespreekbaar kan maken en hiervoor een kader kan bieden;
• kan omgaan met het bezitten van informatie en kennis over mensenhandel.

Pretty Woman kent een complexe financieringsstructuur en is als team samen verantwoordelijk voor
het succesvol uitvoeren van onze opdracht. De leiding is op afstand georganiseerd en teamleden
hebben vaste neventaken. Dat maakt dat correct en secuur (administratief) werk doen niet alleen
belangrijk maar ook een deel van je takenpakket.
Functie-eisen
• Een afgeronde agogische HBO-opleiding;
• Kennis van seksualiteit, relationeel geweld, vrouwenhulpverlening, relatieverslavingstheorieën
en lichaamsgericht werken;
• Kennis van de prostitutie en mensenhandel;
• Ervaring in het begeleiden van groepen;
• Ervaring met het geven van lessen en voorlichtingen;
• Een SKJ registratie
Wat mag je van ons verwachten
Wij nodigen je van harte uit te solliciteren naar deze functie. SJP, waar Pretty Woman onder valt, is
een inclusieve organisatie en vindt een personeelsbestand waarin een ieder zich kan herkennen
belangrijk. Onze voorkeur gaat uit naar de kandidaat die de diversiteit van ons team vergroot.
Arbeidsvoorwaarden en salariëring:
Tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden bij Stichting SJP. Afhankelijk van subsidieafspraken,
tussentijdse resultaten en verloop binnen het team kan er ruimte ontstaan voor een vaste
aanstelling in dezelfde functie. Echter, zeker is dit niet.
Ervaring en kennis van het geven van lessen en/of voorlichtingen is een groot pluspunt omdat we de
nieuwe collega hiervoor stevig (maar niet uitsluitend!) zullen gaan inzetten.
Startdatum: zo snel mogelijk.
De arbeidsvoorwaarden worden geregeld conform de CAO Sociaal Werk, het pensioenfonds PFZW
en aanvullende regelingen van Stichting SJP. Het salaris dat wij bieden is afhankelijk van kennis en
ervaring en is maximaal een bruto salaris van € 3.864,- per maand (schaal 8) bij een fulltime
dienstverband van 36 uur. Wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden waaronder een Individueel
Keuze Budget en een LoopBaanBudget.
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Annemarije Bousema, leidinggevende van Pretty
Woman, telefoon 0653720353, a.bousema@stichting-pk.nl
Solliciteren
Wij nodigen je van harte uit te solliciteren naar deze functie. Mail je motivatiebrief en curriculum
vitae naar bestuurssecretariaat@stichting-pk.nl tot en met 12 september 2021, onder vermelding
van VAC-SJP-PW-2021-28uur.
De eerste online gesprekken vinden plaats op 15 september 9.00 en 12.00 uur, een eventuele
uitnodiging voor dit gesprek krijg je op 13 september. Een eventuele tweede gesprek vindt plaats op
20 september tussen 14.00 en 16.00 uur.
Pretty Woman maakt onderdeel uit van stichting SJP. Informatie over het werk van de aangesloten
stichtingen en projecten is te vinden op de volgende websites:
www.u-centraal.nl
www.jou-utrecht.nl
www.prettywoman-utrecht.nl
www.fiomutrecht.nl
www.ppi-jeugdhulp.nl
www.home-start-utrecht.nl

