
Interculturele consulenten
Voor een brug tussen mensen

Soms is het moeilijk om elkaar goed 
te begrijpen als je een verschillen-
de culturele achtergrond hebt en 
elkaars taal niet spreekt. Als hulp-, 
zorg- of dienstverlener vraag je je af 
hoe je aan kunt sluiten bij mensen 
met een heel vandere achtergrond. 
Een interculturele consulent kan 
daarbij helpen.

Ons team interculturele consulenten

bestaat uit enthousiaste medewerkers.

Het zijn vrijwilligers en betaalde krachten

met verschillende culturele achter-

gronden, ervaringsdeskundigheid en 

expertise. Zij zijn werkzaam bij verschil-

lende organisaties.

ONDERSTEUNING WAAR
CULTUUR EEN ROL SPEELT
De interculturele consulent geeft onder-

steuning bij vragen in Nijmegen en

omgeving waarin culturele factoren een

rol spelen. Wij kunnen aanwezig zijn bij

een gesprek om te bemiddelen, geven

advies en helpen om duidelijk te krijgen

wat er aan de hand is. En we doen meer…

We kunnen helpen bij de toeleiding naar

passende hulp, zorg of voorzieningen.

Als het nodig is kunnen we langdurig

ondersteunen, aanvullend op wat anderen

doen. Vragen krijgen we bijvoorbeeld

van Sociale Wijkteams, de GGD, scholen,

Jeugdzorg en woningcorporaties.

Een consulent aanvragen?

www.bindkracht10.nl/diversiteit



Onze interculturele consulenten zijn

aangesloten bij het landelijk netwerk van

Sleutelpersonen Gezondheid. Een netwerk 

van mensen met kennis van de Neder-

landse gezondheidszorg én die een brug 

kunnen slaan tussen de zorg en vluchte-

lingen/ migranten.

VOORLICHTING OP MAAT
Op verzoek geven we voorlichting, 

training of workshops over bijvoorbeeld: 

gezonde levensstijl, opgroeien in twee  

culturen, radicalisering, bespreekbaar 

maken van homoseksualiteit en ouder 

worden in Nederland. Ook ontwikkelen  

en ondersteunen we activiteiten met 

migranten en vluchtelingen.

WAT KOST HET?
Voor de inzet van een intercultureel 

consulent worden er afspraken op maat 

gemaakt. Op basis van de vraag wordt 

gekeken of een uurtarief in rekening  

wordt gebracht. Dit is echter niet altijd  

het geval.

MEER INFORMATIE?
Voor meer informatie kunt u mailen  

naar diversiteit@bindkracht10.nl.

Of bel Thikra Dawood (06 8204 8186).

HOE VRAAG IK HET AAN?
Vragen om ondersteuning, voorlichting, training of workshops kunnen gesteld

worden via het aanmeldformulier op www.bindkracht10.nl/diversiteit.


