
 

 

 

 

WIJ ZOEKEN EEN   

 
16 uur per week (tijdelijk in verband met ziektevervanging)  
 
 
Interculturele consulenten 
 
Soms is het moeilijk om elkaar goed te begrijpen als je een verschillende achtergrond 
hebt en elkaars taal niet goed spreekt. Ons team van interculturele consulenten geeft 
ondersteuning bij vragen in Nijmegen en omgeving waarin culturele factoren een rol 
spelen. Met het project ‘Kleurrijke Families’ ondersteunen wij gezinnen in hun dagelijks 
leven. Een interculturele consulent wordt als maatje voor langere tijd gekoppeld aan 
een gezin. De consulenten zijn aanwezig bij gesprekken met de gezinnen om te 
bemiddelen, advies te geven en te 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.  
Bij ‘Kleurrijke Families’ gaan de vragen vooral over opvoeden en opgroeien, contacten 
met school en jeugdzorg. Op verzoek geven we ook voorlichting, training of 
workshops over bijvoorbeeld: gezonde levensstijl, opgroeien in twee culturen, 
radicalisering, bespreekbaar maken van homoseksualiteit. 
 
Werkbegeleider Interculturele consulenten 
 
Dit ga je doen 
- Je bent verantwoordelijk voor de werkbegeleiding, coaching en training van de 

Interculturele consulenten.  
- Je bent direct aanspreekpunt voor de vrijwilligers. 
- Je bent aanspreekpunt voor de gezinnen in het project ‘Kleurrijke Families’ 
- Je bent aanspreekpunt voor en stemt af met partnerorganisaties die betrokken 

zijn bij gezinnen. 
- Je werft deelnemers (gezinnen). 
- Je legt huisbezoeken af, voert kennismakingsgesprekken en matcht gezinnen 

met vrijwilligers.  
- Je werft nieuwe vrijwilligers voor de Interculturele consulenten. 
- Je sluit aan bij de specifieke talenten en competenties van de vrijwilliger. 
- Je werkt aan de bekendmaking van de projecten, je onderhoudt contacten met 

andere professionals, zowel intern als extern. 
- Je draagt bij aan de ontwikkeling van werkprocessen. 
- Je signaleert individuele behoeften en vertaalt deze naar een collectief aanbod. 

Dit neem je mee 
- Je bent bevlogen en enthousiast over ‘Diversiteit’. 
- Je staat open, bent toegankelijk en maakt makkelijk contact. 
- Je hebt kennis van het sociaal domein en de sociale kaart. 

 

 

In onze visie is Nijmegen een 

stad waarin iedereen ertoe 

doet en mee kan doen vanuit 

eigen mogelijkheden. We 

leggen verbanden tussen 

mensen en met andere 

organisaties. We nemen 

barrières weg, helpen 

drempels en onderlinge 

verschillen verkleinen. We 

signaleren waar het mis kan 

gaan en reageren daarop. 

 

Al meer dan 50 jaar zetten wij 

ons in voor de mensen van 

Nijmegen. Je kent ons onder 

andere van hulp bij 

geldzaken, 

opvoedondersteuning, Stips, 

opbouwwerk, jongerenwerk, 

activiteitenpleinen en 

tientallen andere diensten en 

projecten. 

 

Bindkracht10 geeft energie 

aan je mogelijkheden. 

www.bindkracht10.nl 



 

 

 

 

- Je hebt kennis van opvoedingsvraagstukken. 
 
 
 

- Je hebt coachende vaardigheden. 
- Je kunt helder communiceren over ideeën en ontwikkelingen aan collega’s en 

samenwerkingspartners. 
- Je hebt in situaties een neutrale positie en overstijgende blik. 
- Je bent nieuwsgierig en respectvol naar de ander, je werkt cultuursensitief. 
- Je hebt mensenkennis, geeft aandacht en erkenning aan de vrijwilligers. 
- Je bent alert en zorgvuldig op privacy. 
- Je hebt Hbo werk- en denkniveau.  
- Bi-culturele achtergrond is een pré. 
 
Wat we bieden 
Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie van 16 uur per week. Het salaris 
en de arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform de CAO Sociaal Werk, schaal 8 
(minimaal €2.780,- en maximaal €3.961,- bruto bij 36 uur), een individueel 
keuzebudget (18% van het salaris) en een loopbaanbudget (1,5% van het salaris).  
De functie is tijdelijk in verband met ziektevervanging. De ingangsdatum is zo snel 
mogelijk.  
 
Informatie en solliciteren 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Fenna Hendriks 
(06 12451734). 
Je sollicitatie; motivatie met CV mag je uiterlijk zondag 29 mei aanstaande mailen naar 
info@bindkracht10.nl. Zet in het onderwerp ‘Sollicitatie Sociaal Werker/ Werk-
begeleider Interculturele consulenten’. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op  
9 juni tussen 12.30 en 17.00 uur. 
We kijken zowel intern als extern naar goede kandidaten. Interne kandidaten die 
reageren, hebben bij gelijke geschiktheid voorrang. 
 

 

Bindkracht10 wil een diverse organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar 
je in gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt 
voor de stad. 

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

 

mailto:info@bindkracht10.nl

