
 
 

 

Welzijn Putten zoekt voor de inburgering van Statushouders per 

1 januari 2022 een 
 

 

Coördinator maatschappelijk vrijwilligers 
De gemeente Putten huisvest vluchtelingen die een verblijfsstatus gekregen hebben. De 

verhuizing vanuit het AZC naar Putten betekent voor de statushouders de start van het 

duurzaam opbouwen van een zelfredzaam bestaan in de Nederlandse cultuur. De coördinator 

maatschappelijke vrijwilligers organiseert de vrijwillige inzet die hierbij nodig is. Vrijwilligers 

ondersteunen de statushouders bij allerlei praktische zaken zoals; -de inrichting van de woning, -

wegwijs maken in hoe scholen werken, - de gezondheidszorg en hoe gaan mensen in Nederland 

met elkaar om (goede buur). De coördinator is de “spin in het web” om de lokale inburgering zo 

goed mogelijk te laten verlopen.   

 

Taken: 
• Het uitvoering geven aan het gemeentelijk beleid rond de maatschappelijke inburgering. 

• Het werven en instrueren van maatschappelijk vrijwilligers en taalmaatjes. 

• Matchen van vrijwilligers en statushouders met aandacht voor verschillen in verwachtingen. 

• Het evalueren van de vrijwillige begeleiding met gemeente en andere stakeholders 

• Zorgdragen voor scholing/intervisie/begeleiding van vrijwilligers. 

• Het vormgeven van de rol van de vrijwillige sleutelpersonen als ervaringsdeskundigen. 

• Het onderhouden van contacten met en betrekken van andere partners. 

 

Wie zoeken we: 
• Je beschikt over interculturele vaardigheden, met name van culturen van  herkomstlanden. 

• Je kent en weet je eigen grenzen aan te geven.  

• Je gaat uit van de eigen kracht van mensen.  

• Je kan de ondersteuning vertalen in heldere richtlijnen voor de vrijwilligers waarbij het 

duidelijk is waar de grenzen aan hun inzet liggen. 

• Je hebt ervaring met leiding geven aan vrijwilligers. 

• Je hebt ervaring met het werven en behouden van vrijwilligers. 

• Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau. 

 

Ons aanbod: 
Je komt in dienst van Welzijn Putten. De functie is ingedeeld in schaal 8 van de CAO Welzijn. Het 

dienstverband is voor 16 uur per week en in eerste instantie op basis van een jaarcontract. 

 

Interesse: 
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Kees Paap en/of Monique 

Steunenberg van Welzijn Putten via telefoonnummer: 0341-357078. 

Motivatie en C.V. kunt u sturen naar info@welzijnputten.nl. 

Reageren voor 21 november, op 25 november worden de eerste gesprekken gepland. 
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