
 

 
 
Heb je interesse in voogdijwerk én opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen? Wil je 
graag helpen een culturele brug te slaan tussen deze jongeren en de Nederlandse maatschappij? Wil 
je vanuit betrokkenheid en verantwoordelijkheid een verschil maken in het leven van deze jongeren 
en gezinnen? En vind je het leuk om je eigen culturele achtergrond, kennis en ervaringen in te zetten 
tijdens je werk? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
 

Nidos is op zoek naar landelijk inzetbare 
 

Eritrese, Syrische en Somalische interculturele mediators (m/v) 
 

voor 16-36 uur per week  
bereidheid om landelijk ingezet te worden is een pré 

 
 

Functieomschrijving 
De interculturele mediator werkt aan het opbouwen van wederzijds begrip en vertrouwen tussen 
begeleiders en jongeren. Een interculturele mediator begrijpt de positie van de jongeren en de 
verantwoordelijkheden van de begeleider. Interculturele mediators worden bij Nidos momenteel op 
de volgende wijze ingezet:  

• Mediators worden ingezet in de voogdij- en gezinsbegeleiding;  

• Mediators worden ingezet om voorlichting of uitleg te geven aan begeleiders over 
cultuurspecifieke aspecten zoals verschillen in ziektebelevenis;  

• Mediators worden ingezet bij de ontwikkeling van een toegankelijke en cultuur sensitieve 
interventie bij ernstige traumaklachten;  

• Mediators worden ingezet bij specifieke vraagstukken, zoals het versterken van de 
rechtspositie van jongeren.  

• Mediators worden ingezet bij de ontwikkeling van educatieve materialen. 
 
Interculturele mediation in de voogdij- en gezinsbegeleiding vindt plaats op aanvraag van een 
jeugdbeschermer of jongere, onder begeleiding van de manager van de interculturele mediators. De 
interculturele mediator geeft mondeling en schriftelijk terugkoppeling en advies aan alle 
betrokkenen.  
 
Voor wie is de functie?  
Als interculturele mediator spreek je dezelfde taal als de jongere, heb je dezelfde (culturele) 
achtergrond, gedegen kennis van het land van herkomst en van de huidige omstandigheden in het 
land en de reis naar Nederland. Uit de praktijk blijkt dat het delen van dezelfde taal of etniciteit niet 
altijd voldoende is voor een jongere; jongeren kijken bijvoorbeeld ook kritisch naar hoe iemand 
gesocialiseerd is. Het is voor jongeren belangrijk dat zij zich kunnen herkennen in de interculturele 
mediator. Vaak geldt, hoe dichter de identiteit en ervaringen van de interculturele mediator bij die 
van de jongere aansluit, des te gemakkelijker het voor de jongere is om zich open te stellen voor 
mediation.  
De functie is niet bedoeld voor kandidaten die zich identificeren of loyaal opstellen ten opzichte van 
ideologieën en partijen (politieke, militaire, religieuze en andere) waarvoor jongeren gevlucht zijn. 
 

 



 

Functie-eisen 
• Hbo werk- en denkniveau met een goede beheersing van de Nederlandse of Engels taal (het 

bezitten van een Nederlands hbo-diploma is niet vereist);  

• Je hebt een Eritrese, Syrische of Somalische afkomst en een goede beheersing van de taal 
Tigrinja en/of Tigre, Arabisch en/of Kermanji en Somalisch; 

• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden;  

• Je hebt een passie om vluchtelingen te helpen en vooral jongeren, wetende dat sommige 
vluchtelingen ingrijpende gebeurtenissen achter de rug hebben;  

• Je bent empathisch en kan je goed inleven in de positie van jongeren en vluchtelingen;  

• Je kan goed luisteren, mensen voelen zich bij je op hun gemak en je hebt geduld voor 
vluchtelingen met psychische en andere problemen die moeite hebben met het uiten van 
hun gevoelens;  

• Je bent een doorzetter, je hebt verantwoordelijkheidsbesef en geeft niet snel op als je weinig 
medewerking krijgt van anderen én je kan goed zelfstandig werken;  

• Je hebt bij voorkeur zelf ook een vluchtelingenachtergrond of een migratieachtergrond en je 
kan goed schakelen tussen je land van herkomst en de Nederlandse samenleving.  

 

Arbeidsvoorwaarden 
• Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de cao Jeugdzorg. 

• Het bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband van 36 uur bedraagt minimaal € 2.600 

en maximaal € 3.862 (schaal 8). 

• Daarbij ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3%. 

• Een combinatie van werken op een regiokantoor en thuis is mogelijk.  

• De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar. 

• Er is een interne basisopleiding voor mediators die erkend is bij Stichting Permanente 
Educatie Nederland (SPEN). Als interculturele mediator moet je deelnemen aan deze 
opleiding. 

 

Procedure 
Voor verdere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met mevrouw  
Marhainska Welvaart-Sakoetoe, manager ICM, via telefoonnummer 088-5011230. 
 
Je kun je sollicitatiebrief met cv tot en met woensdag 8 februari sturen naar het e-mailadres 
ICM@nidos.nl, ter attentie van mevrouw M. Welvaart-Sakoetoe. De eerste gesprekken zullen 
plaatsvinden op donderdag 23 februari of vrijdag 24 februari in Utrecht.  

 
De organisatie 
Nidos voert als gecertificeerde instelling, op grond van het Burgerlijk Wetboek, voogdij uit voor 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen en de ondertoezichtstelling voor kinderen door of voor 
wie een asielaanvraag is ingediend én die in verband daarmee verblijven in een opvangcentrum van 
het COA. Deze jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door professionals die met 
respect voor de culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke 
deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen. De professional voert de regie 
over de ontwikkeling naar zelfredzaamheid van de jongere en grijpt in wanneer die ontwikkeling op 
enigerlei wijze dreigt te stagneren. Bij een onder toezicht gesteld kind ondersteunt de professional 
de ouders om de opvoedsituatie te herstellen. Kijk voor meer informatie op www.nidos.nl. 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

mailto:ICM@nidos.nl
http://www.nidos.nl/

