Wij zijn op zoek naar vrijwillige interculturele consulenten!
Bij Stichting Het Inter-lokaal & Tandem werkt een team interculturele consulenten. Het gaat om een team
van vrijwilligers en betaalde medewerkers. Voor de ontwikkeling van dit team werken we samen met
Sterker Sociaal Werk en de GGD.
Als interculturele consulent bouw jij een brug tussen mensen en organisaties. Je geeft (een korte periode)
individuele begeleiding bij vragen waarin cultuur een rol speelt. Ook kan je advies geven of voorlichting
en training rondom bepaalde culturele thema’s.
Het doel is om de afstand tussen migranten/vluchtelingen en bestaande voorzieningen kleiner te maken en
elkaar beter te leren kennen en begrijpen. Zo kan jij als consulent worden gevraagd om aanwezig te zijn bij
een gesprek om te intermediëren. Bijvoorbeeld door een medewerker van een Sociaal Wijkteam of
woningcorporatie, een leerkracht van school, een huisarts enzovoort. Ook kan je de vraag krijgen om een
bijeenkomst mee te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een gezonde levensstijl, opgroeien in
Nederland, omgaan met geld enzovoort.
In het team werken vrijwilligers en betaalde medewerkers van allerlei afkomst en zij hebben specifieke
culturele kennis en vaardigheden. Om het team uit te breiden zijn we op zoek naar vrijwillige interculturele
consulenten.
Lijkt het jou leuk om migranten/vluchtelingen en organisaties beter met elkaar in contact te brengen? Wil
je graag iets betekenen voor een ander en je tegelijk persoonlijk verder ontwikkelen? Dan zijn wij op zoek
naar jou.

Wat ga je doen:







Je helpt als tussenpersoon met het ‘cultureel vertalen’ tijdens afspraken en bijeenkomsten
Je wijst migranten of vluchtelingen de weg binnen zorg en welzijn in Nederland
Je geeft uitleg of advies aan medewerkers van organisaties over de invloed van cultuur in de hulpof dienstverlening
Je kunt daarnaast ook (als je dit leuk vindt) gevraagd worden om voorlichtingen, workshops of
training te geven
Je houdt bij welke contacten je hebt gehad en wat je hebt gedaan
Tijdens terugkombijeenkomsten praat je met andere consulenten over je ervaringen. Je denkt ook
mee over wat er beter kan in de hulp- en dienstverlening

Wat zoeken wij:








Je komt bij voorkeur zelf uit de doelgroep migranten/vluchtelingen
Je hebt interesse in verschillende culturen en (basis)kennis van het aanbod van zorg- en
welzijnsinstellingen en andere organisaties
Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau
Je spreekt en schrijft goed Nederlands (of Engels)
Je hebt een open houding (nieuwsgierig, eerlijk, betrouwbaar, cultuur- en religie overstijgend)
Je bent een netwerker en kan goed samenwerken
Je wilt meedoen met terugkombijeenkomsten

Wat bieden wij:




De mogelijkheid om te leren en je te ontwikkelen: je kunt trainingen en workshops volgen
Goede begeleiding en terugkombijeenkomsten met het team consulenten
Voor vrijwilligers een vrijwilligerscontract met vrijwilligersvergoeding volgens de voorwaarden van
Stichting Het Inter-lokaal & Tandem

Als je interesse hebt en/of meer wilt weten: bel, sms of app naar Faysal Zouay, projectmanager Diversiteit,
telefoonnummer 06-41981372.
Je reactie ontvangen wij graag via het diversiteit@inter-lokaal.nl
Wanneer we je aanmelding hebben ontvangen, nemen we contact met je op.

