
 

 

Vacatures 

Twee integratiebegeleiders (m/v) 

Beide functies voor 28 - 32 uur per week 

 

De organisatie 

Integratiewerk ondersteunt migranten in Amersfoort en Leusden bij hun inburgering. We bieden een 

breed pakket aan dienstverlening: begeleiding bij huisvesting, maatschappelijke begeleiding, 

taallessen en begeleiding naar (vrijwilligers)werk. Ook inburgeraars uit Nijkerk en Woudenberg 

volgen bij ons de taallessen en andere collectieve programma’s. Er is een jongerenroute in 

samenwerking met MBO-EVA waar ook jongeren uit andere gemeenten aan deel kunnen nemen. 

Integratiewerk heeft een Vrouw en Kind Centrum, dat activeringstrajecten biedt voor vrouwen met 

een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf de zomer van 2022 is Integratiewerk verhuisd naar een 

nieuw pand vlakbij station Schothorst. Bij Integratiewerk zijn zo’n 250 vrijwilligers actief, 25 NT2-

docenten en 28 medewerkers. 

De functie-inhoud 
Als integratiebegeleider maakt je deel uit van een team integratiebegeleiders dat zich specifiek richt 
op inburgeraars in de B1-route of de Z-route. Je werkt nauw samen met vrijwillige maatschappelijke 
begeleiders en NT2-docenten. Als integratiebegeleider ben je verantwoordelijk voor de individuele 
begeleiding van inburgeraars. Je maakt samen met de inburgeraar een persoonlijk inburgerplan en 
monitort de vorderingen. Je bent soms praktisch bezig met de ondersteuning van inburgeraars bij 
bijvoorbeeld hun administratieve zaken, maar daarnaast ook bezig met hun toekomstbeeld en de 
stappen die ze daarin moeten zetten. Belangrijk onderdeel van het werk is de begeleiding van 
inburgeraars naar (vrijwilligers)werk.  
 
Taken 

- Voeren van intake- en begeleidingsgesprekken met inburgeraars 
- Opstellen persoonlijke inburgerplannen 
- Monitoren van de inburgertrajecten 
- Begeleiden, motiveren en stimuleren van inburgeraars 
- Onderhouden van contacten met externe organisatie zoals de gemeente, 

hulpverleningsinstanties en maatjesprojecten 
- Maken van rapportages over de trajecten van de inburgeraar 
- Eindverantwoordelijk voor het inburgertraject, spin in het web voor alle betrokkenen bij dit 

traject. 

 
 



Functie-eisen 

• Afgeronde HBO - opleiding op het gebied van sociaal werk 
• Bij voorkeur ervaring met individueel begeleiden  
• Goede communicatieve vaardigheden 
• Culturele sensibiliteit 
• Flexibel en stressbestendig 

 
Wij bieden 

- Schaal 8 CAO Sociaal Werk 
- Zo nodig woon-werkverkeer reiskostenvergoeding 
- Individueel loopbaanbudget 
- Werkdagen en werktijden in overleg 
- Fijne werksfeer, collega’s met hart voor de doelgroep 

 
Meer informatie en reacties 
Meer informatie over de functie bij teammanager Berith de Haan.  
Reageren tot uiterlijk donderdag 26 januari 2023 9.00 uur. 
 


