BINDKRACHT10
VA C AT U RE - VR I JWI LLI G E RS WE R K

WIJ ZOEKEN

Interculturele consulenten
Bindkracht10 is op zoek naar vrijwillige interculturele
consulenten!
Bij Bindkracht10 werkt een team interculturele consulenten.
Het is een team van vrijwilligers en betaalde medewerkers.
Bindkracht10 werkt in dit project samen met Sterker Sociaal Werk
en de GGD.
Als interculturele consulent ben jij de brug tussen mensen en
organisaties. Als mensen vragen hebben waarin cultuur een rol speelt
geef jij hen individuele begeleiding. Daarnaast geef je advies en
voorlichting/ training over bepaalde culturele thema’s.
Het doel van je werk is om de afstand tussen migranten/
vluchtelingen en bestaande voorzieningen te verkleinen en elkaar
beter te leren kennen en begrijpen. Zo kun jij als consulent worden
gevraagd om aanwezig te zijn bij een gesprek om te intermediëren.
(door bijvoorbeeld een medewerker van een Sociaal Wijkteam of
woningcorporatie, een leerkracht van school, een huisarts enzovoort).
Ook kun 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 samen en zij hebben specifieke culturele kennis en
vaardigheden. Wij willen het team uitbreiden en zijn 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 jezelf ook persoonlijk verder ontwikkelen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

OVER BINDKRACHT10
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.
Bindkracht10 komt voort uit
Tandem Welzijn en Het Interlokaal. Al meer dan 50 jaar
zetten wij ons in voor de
mensen van Nijmegen. Je kent
ons onder andere van
materiële dienstverlening,
opvoedondersteuning, Stips,
opbouwwerk, jongerenwerk,
activiteitenpleinen en
tientallen andere diensten en
projecten.

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 en advies aan medewerkers van organisaties over
de invloed van cultuur in de hulp- of dienstverlening
- Je kunt daarnaast ook (als je dit leuk vindt) gevraagd worden om
voorlichtingen, workshops of trainingen te geven

Bindkracht10 geeft energie
aan je mogelijkheden.
http://bindkracht10.nl/

-

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.

Wie zoeken wij:
- Je komt bij voorkeur 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 de 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
Als je interesse hebt en/of meer wilt weten: bel, sms of app naar
Faysal Zouay, projectmanager Diversiteit, telefoonnummer 0641981372.
Je reactie ontvangen wij graag via diversiteit@bindkracht10.nl
Wanneer we jouw aanmelding hebben ontvangen, nemen wij contact
met je op..

