
 
 

 

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING BIJ MIGRANTEN OUDEREN 
 

Wilt u een paar uur in de week de migranten ouderen ondersteunen bij de administratie en wilt u zelf kunnen 
bepalen wanneer u de ouderen bezoekt of spreekuur houden? Heeft u ervaring in het werken met en begeleiden 
van mensen, bent u geduldig en kunt u goed luisteren? Bent u flexibel en digitaal vaardig? Kunt u naast vloeiend 
Nederlands één van de volgende talen (Aramees, Arabisch, Bosnisch, Italiaans, Koerdisch, Kroatisch en Turks)? 
Dan nodigen wij u van harte uit deze vrijwilligersvacature te lezen en om contact op te nemen! 

Bij Administratieve Ondersteuning staan de migranten ouderen centraal. Veel migranten ouderen spreken de 
Nederlandse taal niet of slecht. De problemen die hieruit voortvloeien zijn: het niet kunnen volgen van 
ontwikkelingen, moeite hebben met post, plannen en volgen van afspraken met derden, verrichten en beheersen 
van geldzaken, lezen van brieven en invullen van formulieren en gebruik van digitale wereld enz. 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 
De oudere migranten helpen bij hun administratie door samen hun brieven te lezen, ordenen en wanneer nodig 
ook instanties samen te bellen. De oudere is er steeds bij betrokken, en de vrijwilliger legt uit in eigen taal wat 
hij/zij voor de oudere migrant doet. De vrijwilliger houdt zijn/haar werkzaamheden bij door het invullen van 
Klantenregistratie formulier. De beroepskracht beoordeelt van tevoren of de cliënt door een vrijwilliger begeleid 
kan worden of dat het verstandiger is om een beroepskracht in te zetten, afhankelijk van de situatie van de 
cliënt. 

WAT BIEDEN WIJ U? 

• Een vrijwilligersovereenkomst waarin alle afspraken zijn vastgelegd 
• Begeleiding door een professional 
• (Scholings) Bijeenkomsten samen met de andere vrijwilligers om ervaringen uit te wisselen 
• Een WA-verzekering tijdens de werkzaamheden 
• Een kerst- of eindejaarsattentie 

Verklaring Omtrent Gedrag: U moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag. Deze wordt 
opgevraagd via de gemeente. Dit is gratis. 

INFORMATIE 

• Locatie: Enschede 
• Tijdstip: Flexibel 
• Aantal uren: In overleg 
• Doelgroep: Senioren 

CONTACTGEGEVENS 

Kamile Adali, 053 480 12 00 
 
k.adali@alifa.nl 
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