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Vacature Vrijwilliger Cultuur Mediator 

 
Dokters van de Wereld (DvdW) is de Nederlandse tak van de internationaal opererende medische 

mensenrechtenorganisatie Médecins du Monde (MdM), die medische hulp biedt aan de meest kwetsbare 

mensen. Wereldwijd strijden wij voor het recht op gezondheid en het verbeteren van de toegang tot 

gezondheidszorg voor kwetsbare groepen. Onze droom is een wereld waarin het recht op gezondheid wordt 

gerespecteerd, gewaarborgd en verwezenlijkt. 

DvdW is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Project Reach Out. Het EU gefinancierde project 

duurt 19 maanden en loopt van december 2019 tot juni 2021. Reach Out heeft als doel om de doelgroep 

vluchtelingen en migranten, die te maken hebben gehad met seksueel en gender gerelateerd geweld (SGBV), 

bij te staan, te versterken en hun rechten te garanderen.  

De doelgroep zal  tijdens informatieve workshops in diverse talen, geïnformeerd worden over rechten en 

toegang tot zorg voor slachtoffers van onder andere seksueel geweld, huiselijk geweld en 

vrouwenbesnijdenis. Tevens zullen zij worden doorverwezen naar de juiste hulpverlening. Hiervoor zal 

gebruik gemaakt worden van de bestaande netwerken en spreekuren van Dokters van de Wereld, zoals het 

Zorgcafé en de Zorgbus in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Nijmegen.  

DvdW start in september/oktober met training van Cultuur Mediators op het thema SGBV. Hierna geven de 

Cultuur Mediators zelf informatiesessies over gerelateerde onderwerpen en SGBV aan 

vluchtelingen/migranten. Daarnaast voeren zij individuele gesprekken met de deelnemers.     

Hiervoor zoekt Dokters van de Wereld voor de periode van 14 september 2020 tot en met 31 maart 2021 

voor 4 tot 8 uur in de week 

 

 

Cultuur Mediators 

in de talen Arabisch, Tigrinya, Farsi en Somalisch 

 

Er wordt het volgende van je gevraagd:  

- Deelnemen aan een 3-daagse training over SGBV in samenwerking met Pharos, ARQ, CSG en Rutgers; 

- Organiseren van minimaal 3 informatiebijeenkomsten, in je eigen taal, voor 3-8 personen uit de 

doelgroep over SGBV en gerelateerde onderwerpen. Hierbij maak je gebruik van de richtlijnen en de 

tools uit de 3-daagse training;   

- Contact maken en vertrouwen opbouwen met de deelnemers van informatiesessies zodat 

deelnemers zich veilig voelen om vragen te stellen en ervaringen te delen;  

- Bieden van luisterend oor voor deelnemers met persoonlijke problemen. Hieruit identificeer je 

mogelijke hulpvragen of SGBV ervaringen en verwijs je de persoon in kwestie door naar het Zorgcafé 

of Zorgbus voor persoonlijke begeleiding naar reguliere circuit;  

- Actief deelnemen aan 2 intervisie bijeenkomsten met taalgenoten onder leiding van een psycholoog; 

- Cultuur sensitief vertalen van gesprekken tussen cliënten uit de doelgroep en (DvdW) zorgverleners  

- Presentaties geven over ervaringen en resultaten aan DvdW collega’s; 
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- Bijdrage leveren aan de organisatie van een publieksdag over het thema ‘Migranten en SGBV’; 

- Input leveren voor 2 getuigenissen van SGBV slachtoffers voor pleitbezorgingsacties. 

 

Je profiel  

Je vindt het een uitdaging om met jouw achtergrond en ervaring gesprekken te voeren met vluchtelingen/ 

migranten over gezondheid, gezondheidszorg en SGBV. Je staat stevig in je schoenen, bent sociaal gedreven 

om deze doelgroep in Nederland te ondersteunen en gesprekken met zorgverleners te vertalen. Je voldoet 

aan onderstaande criteria: 

- Farsi, Tigrinya, Somalisch of Arabisch is je moedertaal 

- Minimaal 3 jaar woonachtig in Nederland 

- Beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 

- Kennis en werkervaring in de gezondheidszorg of sociaal werk is een pré  

- Ervaring in vertalen van thema’s gerelateerd aan gezondheidszorg kwesties is een pré 

- Ervaring met (cultuur-sensitief) vertalen is een pré 

- Woonachtig in de regio Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam of Den Haag 

 

Wij bieden:   

Een uitdagende opdracht met een vrijwilligersovereenkomst in een maatschappelijk bewogen en (inter-) 

nationaal opererende medische mensenrechtenorganisatie. Voor de uitgevoerde informatie bijeenkomsten 

met de doelgroep wordt een financiële vergoeding gegeven.  

Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan uiterlijk 16 augustus je motivatiebrief en CV naar 

HR-ops@doktersvandewereld.org of via de website http://www.doktersvandewereld.org/vacatures/ t.a.v. 

Saskia Story. De gesprekken zullen eind augustus/begin september plaatsvinden. 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Petra Wisse, Coördinator 

Reach Out.  Email: pwisse@doktersvandewereld.org , telefoon: 020-7653819.   
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