
	 	

VACATURE PROJECTLEIDER /
TRAINER MET EXPERTISEGEBIED 
RACISME & DISCRIMINATIE  
(M/V/X) 
WIE ZOEKEN WIJ? 
Voor 16 uur per direct  

Voor onze workshops, trainingen & nieuw te ontwikkelen projecten zijn wij op zoek naar 
een projectleider/trainer.  

Over Dona Daria 

Dona Daria richt zich als beweging op een inclusieve samenleving met projecten en pro-
gramma’s gericht op emancipatie, empowerment, economische zelfstandigheid, intersec-
tionaliteit en diversiteit. Sterk verbonden met de stad en samenwerkend met bewoners, 
maatschappelijke partnerorganisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven, religieuze instel-
lingen, grassroots organisaties, zelforganisaties, organisaties LHBTIQ * en de  kunst- & 
cultuursector. Samen bouwen we aan een samenleving waar iedereen kan zijn wie hij/zij/
hen wil zijn en waarbij iedereen op een gelijkwaardige manier kan meedoen.  

Het team van Dona Daria is divers en intersectioneel. Iedereen levert een bijdrage aan de 
ontwikkelingen van het team en Dona Daria als community. Van onze nieuwe collega ver-
wachten we dan ook onderschrijving van de  kernwaarden van team Dona Daria: 

• We respecteren iedereen 
• We sluiten niemand uit 
• We spreken elkaar aan bij uitsluiting en racisme 
• We reflecteren en hebben zicht op de eigen taboes en privileges  
• We leren van elkaars perspectief 



	 	
WERKZAAMHEDEN  

• Onderhouden van een relevant stedelijk (en landelijk) netwerk zowel op cultureel 
als intercultureel vlak 

• Maatschappelijke vraagstukken kunnen vertalen in concrete vernieuwende project-
plannen, met verbinding van de eigen kennis en ervaring 

• Vormgeven en uitvoeren van trainingen & workshops op gebied van racisme, dis-
criminatie, zelfbeschikking, taboe onderwerpen, economische zelfstandigheid, hui-
selijk geweld en emancipatie.  

• Ondersteunen en contact onderhouden van grassroots organisaties en relevante 
sleutelpersonen en ondersteuning op gebeid van culturele diversiteit en aanslui-
ting bij stedelijke netwerken 

• Deelname aan relevante stedelijke netwerken 
• Werven van doelgroep voor trainingen en workshops  
• Begeleiding van stagiaires en vrijwilligers 
• Registratie en rapportage  
• Bijdrage aan beleidsontwikkeling van de organisatie i.s.m. directie 
• Signaleren van nieuwe kansen voor Dona Daria als organisatie  
• Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de toegewezen projecten, van start 

tot en met verantwoording (resultaten/inhoudelijk/financieel) 

FUNCTIEPROFIEL 

• Hbo werk- en denkniveau 
• Aantoonbare kennis  en ervaring op gebied van racisme, discriminatie en emanci-

patieprocessen  
• Aantoonbare kennis en ervaring als trainer 

SPECIFIEKE FUNCTIEKENMERKEN 

• Stressbestendig en proactief 
• Ervaren in het werken binnen een dynamische omgeving 
• Reflectief vermogen & zicht op eigen taboes en privileges 
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
• Verbindend , sterk in samenwerking en contactonderhoud 



	 	
• In staat om vanuit een gelijkwaardige houding  samen te werken met groepen op 

het gebied van kennisoverdracht, bewustwording en uitwisselen van ervaringen 
• Kennis van verschillende methodieken & werkwijzen waaronder Deep Democracy 
• Kennis en vaardigheden op het gebied van community building 

ARBEIDSVOORWAARDEN 

Salariëring conform de CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 
schaal 8 afhankelijk van ervaring. 

PRAKTISCHE INFORMATIE EN PROCEDURE 

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Wendy de Rijk op 010-
4659296 of per mail w.de.rijk@donadaria.nl 

Reageer voor 26 juni door je motivatiebrief voorzien van CV te verzenden aan Wendy de 
Rijk w.de.rijk@donadaria.nl 

Meer informatie over Dona Daria vind je hier. 
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