
 
Vacature Programmamedewerker Oekraïense vluchtelingen 
28 - 36 uur | 0,78 fte – 1 fte 
 
 

Welkom in Utrecht zet zich in voor vluchtelingen en asielzoekers die in opvangcentra 
verblijven en voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning die zelfstandig in 
Utrecht wonen. Onze activiteiten helpen deze mensen bij het opbouwen van een 
eigen netwerk en bij het leren kennen van de samenleving. Ze brengen ontspanning 
en dragen bij aan persoonlijke groei. Wij proberen zo een energieke levenshouding 
te bevorderen, die goed is voor de asielzoeker of vluchteling én de samenleving. 
Zulke positieve ervaringen kunnen ook een gunstige invloed hebben op mensen als 
zij uiteindelijk niet in Nederland blijven. 

Sinds maart 2022 hebben we met vluchtelingen uit Oekraïne te maken. Zij vallen 
onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) en hebben daarom andere 
rechten op bescherming in Nederland dan vluchtelingen die in Nederland asiel 
aanvragen. Oekraïners mogen bijvoorbeeld arbeid in loondienst verrichten zonder 
werkvergunning. Hun dagelijkse leven en behoeften zijn over het algemeen dan ook 
anders dan die van asielzoekers. 
 
In Utrecht wonen zo’n 1500 Oekraïense vluchtelingen verspreid over circa acht 
opvangcentra. Ook woont er een aantal in gastgezinnen. 
 
Welkom in Utrecht is op zoek naar een programmamedewerker die activiteiten voor 
deze Oekraïners faciliteert, begeleidt en organiseert. De meeste activiteiten worden 
via ons door burgers en organisaties aangeboden. Een aantal organiseren we zelf. 
De programmamedewerker zal bovendien verder in kaart brengen welke behoeften 
Oekraïense vluchtelingen hebben en kijken in welke we kunnen voorzien vanuit onze 
doelstellingen en werkwijze. De programmamedewerker trekt hierbij samen op met 
de projectleider Oekraïense vluchtelingen. 
 
 
De Programmamedewerker Oekraïense vluchtelingen: 
 

• Signaleert relevante maatschappelijke ontwikkelingen en speelt hierop in 
• Legt en onderhoudt contact met de doelgroep 
• Brengt behoeften van de doelgroep in kaart 
• Zorgt voor een activiteitenaanbod voor de doelgroep 
• Zorgt voor de juiste randvoorwaarden voor de activiteit 
• Geeft daarvoor zo nodig advies, begeleiding, informatie en ondersteuning 
• Werft deelnemers voor activiteiten 
• Zorgt voor publiciteit over activiteiten 
• Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk in verband met het 

activiteitenaanbod. Denk aan vrijwilligers, culturele instellingen, 
overheidsinstellingen, sportorganisaties. 

 



Profiel: 
• HBO denk- en werkniveau 
• Kennis van de Oekraïense doelgroep 
• Beheerst Oekraïens in woord en geschrift (beheersing van Russisch is een 

pré) 
• Beheerst Nederlands en/of Engels. 
• Heeft kennis van de Nederlandse samenleving en weet een brug te slaan 

tussen de (culturele) waarden van deze samenleving en de doelgroep 
• Professionele, neutrale opstelling naar (individuen binnen) de doelgroep 
• Analytisch vermogen om behoeften te kunnen vertalen naar een project of 

activiteit 
• Sociaal vaardig 
• Improvisatievermogen 
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
• Stressbestendig 
• Flexibel 
• Woont bij voorkeur in Utrecht 

 
 
Welkom in Utrecht volgt de CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke 
Dienstverlening. De functie van programmamedewerker valt onder schaal 8. 
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur voor 8 januari 2023 je motivatiebrief en 
cv naar info@welkominutrecht.nu. Ook voor vragen met betrekking tot de vacature 
kun je dit mailadres gebruiken. 
 


