
Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland

Informatie algemeen
Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON) omvat de provincies 
Gelderland en Overijssel, enkele Utrechtse gemeenten en enkele gemeenten in Flevoland. Het 
werkgebied is opgedeeld in vier regio's, de werkzaamheden worden lokaal uitgevoerd. Het 
hoofdkantoor van de stichting inclusief de staf en ondersteunende diensten (communicatie, 
personeel, (financiële) administratie en automatisering), geclusterd in het bedrijfsbureau, is 
gevestigd in Arnhem.

Activiteiten
De activiteiten van de stichting richten zich op de belangenbehartiging van vluchtelingen en op 
ondersteuning en begeleiding van asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers. De 
integrale dienstverlening  is rond 4 programmalijnen georganiseerd: toelating & terugkeer; 
vestiging & algemene diensten, inburgering en (arbeids)participatie.
De werkzaamheden worden zowel decentraal (in de gemeenten) als centraal (in opvangcentra 
voor asielzoekers (AZC's), Proces Opvang Locatie (POL Wageningen) en Aanmeldcentrum (AC) 
Zevenaar uitgevoerd. Bij VWON werken circa 3700 medewerkers. Het grootste deel van het 
uitvoerende dienstverlenende werk wordt gedaan door circa 3475 vrijwilligers op onze 70 locaties. 
Deze vrijwilligers worden begeleidt door circa 225 betaalde medewerkers. 

Vacature
VWON verzorgt participatieverklaringstrajecten binnen een groot deel van de gemeenten in 
Gelderland en Overijssel. Het participatieverklaringstraject is een verplicht onderdeel van de 
inburgering, waarin de normen en waarden van de Nederlandse samenleving worden behandeld. 
VWON biedt een traject aan bij gemeentes, waarin wordt gezocht naar een open dialoog over 
normen, waarden en de Nederlandse samenleving.

Daarnaast heeft VWON een succesvolle pilot gedaan met het project Preventieve 
Ouderschapsondersteuning. Doel is ouders in hun rol als ouder te ondersteunen, bijvoorbeeld over
de toekomst van hun kinderen. In het kader van de uitvoering van dit project worden er 
bijeenkomsten met groepen vluchtelingenouders gehouden om thema´s te bespreken die leven 
onder vluchtelinggezinnen. Deze bijeenkomsten worden op VWON locaties gegeven. In deze 
bijeenkomsten worden de volgende onderwerpen besproken:
    • Opvang, onderwijs en gezondheid t.a.v. kinderen in Nederland;
    • Opvoeding in twee culturen;
    • Wat te doen als je je zorgen maakt over je kind.

Omdat we willen toewerken naar participatieverklaringstrajecten waarbij de trainer de taal spreekt 
van (een deel van) de deelnemers, en vanwege groeiende vraag naar het project Preventieve 
Ouderschapsondersteuning, zoeken we per direct vooralsnog  voor de duur van één jaar, minimaal
één

trainer (m/v)  (op oproepbasis)

De hoofdtaken
 Verzorgen van workshops binnen de participatieverklaringstrajecten en eventueel ook 

Preventieve Ouderschapsondersteuning
 Het afstemmen en evalueren van de workshop met de opdrachtgever(s)
 Samen met collega's doorontwikkelen van de workshops
 Signaleren van kansen en verbetermogelijkheden voor de workshops en onze organisatie



Functie-eisen en voorkeuren:
.Functioneert minimaal op hbo-werk en denk niveau;
.Ervaring met het organiseren en leiden van groepsgesprekken is gewenst;
.Heeft affiniteit en ervaring met de doelgroep vluchtelingen;
.Beheerst Arabisch en/of Tigrinya mondeling en schriftelijk goed, naast het Nederlands;
.Flexibiliteit in tijd en werkplek: de workshops vinden plaats in het gehele werkgebied van 

VluchtelingenWerk Oost Nederland. Af en toe kan een avondbijeenkomst voorkomen;
.Is aanspreekbaar op zijn/haar functioneren en kan feedback geven en ontvangen;
.Kan persoonlijke of taboeonderwerpen bespreken;
.Kennis en ervaring in Nederlandse normen, waarden en omgangsvormen.

Het geniet de voorkeur indien een kandidaat:
.Kennis en ervaring heeft met het werk van VluchtelingenWerk;
.Aanvullende talen beheerst die gesproken wordt door (toekomstige) deelnemers aan onze 

trainingen (Farsi, Dari, Spaans en/of Frans);
.Kennis en ervaring heeft met het geven van trainingen;
.Kennis heeft van de Sociale Kaart of deze kennis weet te vinden (Preventieve 

Ouderschapsondersteuning).
.Woonachtig is in het noorden, oosten of westen van het werkgebied van VWON. 

Wat bieden wij?
 Een oproepcontract waarbij de uren op declaratiebasis worden uitbetaald. 
 De CAO Sociaal Werk is van toepassing. Inschaling vindt plaats in schaal 8 van 

salarisregeling CAO. Schaal 8 heeft een bereik van € 2.544,- tot € 3.624,- bruto p.mnd. bij 
een volledig dienstverband van 36 uur per week.

 Veel zelfstandigheid in het uitvoeren van je functie met een goede begeleiding vanuit 
VluchtelingenWerk, die je voorziet van trainingsmateriaal;

 Een enthousiast team van collega trainers. 
 De ideale baan voor gepassioneerde, flexibele trainers met affiniteit met vluchtelingen, die  

zowel coachend als resultaatgericht willen werken.

Informatie over de vacature
* De trainer valt hiërarchisch onder de coördinator T&O; 
* Het is mogelijk om te solliciteren voor alleen de participatieverklaringstrajecten of Preventieve
  Ouderschapsondersteuning. Gelieve dit duidelijk te vermelden in de reactie.

Informatie over de procedure
Vragen over de inhoud van de functie kunnen worden gesteld aan Luuk Feijt, coördinator T&O via 
06 19664060, intern 6798 of per mail: lfeijt@vwon.nl  Informatie over de procedure is te verkrijgen 
bij P&O, te bereiken op telefoonnummer 026 3838 997 (intern 2997).

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet en sollicitanten met een vluchtelingen- 
of migratieachtergrond hebben voorrang. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor.

Reageren 
Sollicitatiebrief met curriculum vitae o.v.v. ' trainer (07)' per e-mail sturen aan 
vacaturetrainer07@vwon.nl

Reacties moeten uiterlijk maandag 29 april a.s. voor 09.00 uur binnen zijn. 
Gesprekken zullen spoedig daarna plaatsvinden op het hoofdkantoor. Kandidaten ontvangen 
hierover tijdig bericht. 
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