
 

 

West Betuwe is een groene, kleurrijke gemeente waar het heerlijk wonen en werken is. Waar iedereen 
zich welkom en goed geholpen voelt. Waar een vruchtbare bodem voor samenwerking zorgt dat de 
gemeenschap tot volle bloei komt.  West Betuwe telt 26 kernen. Gemeente West Betuwe is gastvrij en 
dichtbij. West Betuwe is ontstaan op 1 januari 2019 door een fusie van de gemeenten Geldermalsen, 
Neerijnen en Lingewaal. West Betuwe ligt mooi centraal, per auto en ov nog geen half uur van 
bijvoorbeeld Den Bosch en Utrecht vandaan. De nieuwe West Betuwse organisatie wil een lerende en 
toekomstbestendige organisatie worden. Onder de noemer “Samen West Betuws Werken” is een 
organisatieontwikkeling gestart, met als doelstelling dat alle medewerkers netwerkgericht en 
opgavegericht werken; zij weten interne en externe netwerken goed te benutten en richten zich op het 
gewenste eindresultaat. De professionals van West Betuwe krijgen daarin de kans om zich volop te 
ontwikkelen. Daarbij spelen de volgende kernwaarden een rol: dienstverlenend, mensgericht, gedreven, 
durf, vakbekwaam en vertrouwen. 

 

Tolk noodopvang vluchtelingen Oekraïne 
(32 -36 uur)  

Noodopvang vluchtelingen Oekraïne 
De gemeente West Betuwe streeft ernaar tussen de 200 en 300 vluchtelingen op te vangen in 
gemeentelijke locaties. Sinds april heeft  de gemeente West Betuwe de eerste acht relatief 
kleinschalige noodopvanglocaties met  in totaal ongeveer 130 personen geopend. Dit aantal zal de 
komende maanden uitgroeien. Ook vestigen zich vluchtelingen uit Oekraine binnen de gemeente in de 
particuliere opvang bij inwoners en ook bij bedrijven. We bouwen een ambulant netwerk op om zicht te 
houden op het welbevinden van vluchtelingen binnen de gemeente. Daarbij maken we nu gebruik van 
vertaal apps en vrijwillige tolken. Ter ondersteuning van kwetsbare situaties, zijn we op zoek naar een 
tolk.   

Jouw rol 
Als tolk ondersteun je de diverse medewerkers in de communicatie met de Oekraïense vluchtelingen 
rondom ingewikkelder vraagstukken. Je gaat mee met de locatieleiders, hulpverleners en sociaal 
werkers  op afspraak en zorgt dat de boodschap vanuit de gemeente of de vraag vanuit de vluchteling 
op de juiste manier over komt.   

Persoonlijk profiel 
Je bent flexibel en snel in staat om relaties op te bouwen. Je ondersteunt de locatieleider en andere 
professionals bij het versterken van de  veerkracht van mensen die zich tijdelijk in een kwetsbare 
positie bevinden, doordat je voor een passende en adequate vertaling van de boodschap zorgt. Je bent  
natuurlijk, rustig, dienstverlenend. Je bent rolvast en weet daarbij je grenzen te bewaken. Je bent in 
staat de boodschap te vertalen zonder probleemeigenaar te worden. Je bent duidelijk in de 
communicatie in meerdere talen. Je bent stressbestendig en organisatiesensitief en beweegt soepel 
in een dynamisch maatschappelijk samenspel. Herken je jezelf ook in onderstaande wensen, dan 
maken we graag kennis met jou! 

Functie eisen 

• Je kan je goed verstaanbaar maken in de talen Nederlands, Oekraïens, Russisch en Engels 
(mondeling en schriftelijk)  
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• Je bent flexibel inzetbaar, ook in de avonden en weekenden 

• Snel ter plaatse kunnen zijn op de opvanglocaties  

• Meewerken aan ontsluiten van informatie (schriftelijk en social media) naar de doelgroep 

• Affiniteit en ervaring met de doelgroep Oekraïense vluchtelingen  

Arbeidsvoorwaarden en bijzonderheden 
Inschaling wordt nog bepaald. Deze vacature kan ook op ZZP basis ingevuld worden. Het uurtarief is 
in overleg. Voor een interne kandidaat geldt een terugkeergarantie naar de eigen functie na afloop van 
het tijdelijke contract. 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Inge-Marie van 

Klaveren, programmamanager en hoofd actieteam Vluchtelingen Oekraïne West Betuwe , 

0620449555.  

 

Is dit jouw baan? 

Solliciteren kan tot en met 5 juni 2022. Stuur je sollicitatiebrief en cv via de portal van Werken in 

Gelderland, www.werkeningelderland.nl.  

http://www.werkeningelderland.nl/

