
 
 
VACATURE VRIJWILLIGER  / In-Gent vzw is op zoek naar  

Buddy’s om Oekraïense gezinnen wegwijs te maken in Gent 

WIE ZIJN WE? 

In-Gent vzw is het Gents Agentschap voor Integratie en Inburgering. Je vindt er alle  

diensten voor inburgering, integratie, sociaal vertalen en tolken . 

INHOUD VAN DE BUDDYWERKING:  

Bij de buddywerking TANDEM begeleidt een buddy een nieuwkomersgezin bij  de 

uitbouw van een sociaal netwerk en bij de toeleiding naar vrijetijdsinitiatieven voor 

zichzelf en de kinderen. De focus van de buddywerking ligt op nieuwkomers voor wie 

het niet zo evident is om zelf de stap te zetten naar deze initiatieven (vb. omwille van 

geen of een beperkte kennis van het Nederlands, een verhoogd risico op sociaal 

isolement, omwille van hun gezinssituatie …) De buddy spreekt de moedertaal of een 

contacttaal van de deelnemer en Nederlands. 

Meer info: https://www.in-gent.be/tandem 

WAT DOE JE ALS VRIJWILLIGER?  

o Je volgt een infosessie bij In-Gent vzw. Tijdens de infosessie ontvang je meer info 
over jouw rol en taken als  buddy. Je leert ook plaatsen/organisaties kennen waar je 
met het gezin dat je begeleidt naartoe kan gaan.  

o Je bent buddy van een Oekraïens gezin dat recent in Gent is aangekomen. 
Gedurende 4 maanden spreek je 2 keer per maand af met het gezin in Gent.  

o Samen doen jullie vrijetijdsactiviteiten, b ezoeken jullie organisaties en plaatsen in 
Gent. Je maakt het gezin wegwijs in de stad Gent en draagt bij tot het vergroten 
van het sociaal netwerk.   

o Je neemt deel aan groepsactiviteiten, vorming- en intervisiemomenten. Dit zijn 
zowel ontspannende als educatieve activiteiten. 

 
WAT DOE JE NIET ALS VRIJWILLIGER? 

o Je bent geen leerkracht Nederlands . 
o Je bent geen vertaler-tolk. 
o Je vult geen administratie in.  
o Je helpt niet in de zoektocht naar werk of een woning.  
 

WIE ZOEKEN WE?  

o Je onderschrijft de visie en missie van In -Gent vzw. 
o Je staat open voor diversiteit en je hebt interesse in de leefwereld van anderen. 
o Je bent gemotiveerd en hebt tijd om gedurende 4 maanden 2 keer per maand af te 

spreken met een Oekraïens gezin.  
o Je neemt deel aan de vorming- en intervisiemomenten. 
o Je werkt goed en graag met kinderen en jongeren.  
o Je bent empathisch, discreet, en geduldig. Je kan goed luisteren. 

https://www.in-gent.be/tandem


 
 
o Je handelt pro-actief.  
o Je bent op zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding.  
o Je bent 18+. 
o Je woont in Gent of bent bereid om naar Gent te komen om deel te nemen aan de 

activiteiten.  
o Je spreekt de moedertaal  (Oekraïens) of een contacttaal (bijvoorbeeld Engels , 

Russisch) van de Oekraïense familie en Nederlands.  
 

WAT BIEDEN WE JOU AAN?  

o de mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen en deel uit te maken van 

een enthousiaste vrijwilligerswerking.  

o een projectverantwoordelijke waarbij je terecht kan voor p raktische, 

inhoudelijke én persoonlijke ondersteuning  bij je opdrachten.  

o een vrijwilligersovereenkomst  

o een forfaitaire vrijwilligersvergoeding 

o vorming- en intervisiemomenten 

 
INTERESSE OM BUDDY TE WORDEN? 
 
Contacteer Drieske Dhont via tandem@in-gent.be of via 0488 85 67 43. 
Bezorg het intakeformulier ingevuld via tandem@in-gent.be  
 
Vervolgens neemt de coördinator contact met u op.  
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