
 

 

 

 

vrijwillig 
 
 
Bindkracht10 heeft een team van enthousiaste interculturele consulenten. Met hun 
culturele achtergrond en kennis slaan zij een brug tussen inwoners van Nijmegen en 
organisaties.   
 
Als intercultureel consulent ondersteun je inwoners die als vluchteling of migrant 
naar Nederland zijn gekomen. Het gaat daarbij om vragen waarbij cultuurverschillen 
een rol spelen. Als interculturele consulent geef je uitleg en maak je gebruik van 
jouw talenkennis.  
 
Als interculturele consulent zorg je dat de afstand tussen migranten/ vluchtelingen 
en organisaties in Nijmegen kleiner worden. Ook zorg je dat medewerkers van 
organisaties en migranten/vluchtelingen elkaar beter leren kennen en begrijpen. Je 
bent bijvoorbeeld aanwezig bij een gesprek met een medewerker van Buurtteams of 
met een docent op school. De gesprekken gaan over onderwerpen als: gezondheid, 
opgroeien in Nederland of omgaan met geld. Je zorgt dan dat de informatie duidelijk 
wordt voor de inwoner. Ook geef je uitleg aan de organisatie over culturele 
verschillen.  
 
Wil jij migranten/vluchtelingen goed op weg helpen in Nijmegen? Wil je helpen om 
het contact tussen migranten/vluchtelingen en organisaties te verbeteren? Wil jij 
jezelf verder ontwikkelen? Meld je dan aan!  
 
Wat ga je doen? 
- Je geeft uitleg tijdens afspraken die migranten en vluchtelingen hebben met 

organisaties; 
- Je wijst migranten en vluchtelingen de weg en geeft uitleg over organisaties in 

Nijmegen en Nederland; 
- Je geeft uitleg en advies aan medewerkers van organisaties over de invloed van 

cultuur in de hulp- of dienstverlening; 
- Als je het leuk vindt, kun je ook voorlichting, workshops of trainingen geven; 
- Tijdens bijeenkomsten ontmoet je andere consulenten en praat je over jouw 

ervaringen; 
- Je denkt mee over verbeteringen in de hulp- en dienstverlening. 
 
Wie zoeken we? 
- Je komt bij voorkeur zelf uit de doelgroep migranten/vluchtelingen; 
- Je hebt interesse in verschillende culturen; 
- Je hebt basiskennis over het aanbod van zorg- en welzijn en van andere 

organisaties; 
- Je hebt minimaal MBO-niveau; 
- Je spreekt goed Nederlands (of Engels); 
- Je spreekt één of meer andere talen; 
- Je hebt een open houding, oordeelt niet en hebt interesse in mensen; 
- Je kunt goed samenwerken en houdt je aan afspraken; 
- Je wil meedoen aan bijeenkomsten met andere interculturele consulenten. 
 
Wat bieden wij jou? 
- De mogelijkheid om te leren en je te ontwikkelen: je kunt trainingen en 

workshops volgen;  
- Goede begeleiding door een medewerker; 

 

 

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 



 

 

 

 

- Een vrijwilligerscontract en een vrijwilligersvergoeding; 
- Je maakt deel uit van een enthousiast en gezellig team.  
 
Interesse? 
Wil je meer weten? Bel, sms of app naar Thikra Dawood (06-82048186) of Zöhre 
Pekdemir (06-45976898). Wil je gelijk reageren? Mail naar diversiteit@bindkracht10.nl. 
 
 
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 Nijmegen. 
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