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Omschrijving functie: intermediair Stichting Leergeld Zutphen e.o. 

 

 

 

Stichting Leergeld helpt gezinnen met opgroeiende kinderen die om financiële redenen niet kunnen 

meedoen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Aanvragen voor ondersteuning worden door 

Leergeld in behandeling genomen. Vaak kan meer ondersteuning geboden worden. 

Stichting Leergeld werkt met intermediairs die op huisbezoek gaan bij onze aanvragers. Zij 

inventariseren de aanvraag en onderzoeken of er meer ondersteuningsvragen leven. Gezien de 

toenemende vraag naar ondersteuning……. 

 

Zoeken wij intermediairs die zich willen inzetten om een 

ondersteuningsaanvraag van een gezin inhoud te geven. 

 

Een intermediair is vrij om een huisbezoek in te plannen op het moment dat het zowel de aanvrager als 

de intermediair schikt. Daarbij is het mogelijk om kindervakanties of bepaalde dagdelen vrij te houden.  

Het aantal inzetbare uren is in overleg te bepalen.  

 

Een geschikte intermediair:  

• heeft affiniteit met de doelgroep . 

• kan goed omgaan met ouders/verzorgers en de bijbehorende verschillen in culturen. 

• spreekt en schrijft goed Nederlands.  

• Is op de hoogte van diverse regelingen rondom armoedebestrijding binnen Zutphen of is bereid 

zich daarin te verdiepen. 

• weet de juiste balans te vinden tussen inleven en afstand houden. 

• bereid is om de bevindingen te administreren. 

• bereid is om de bevindingen met de coördinator te bespreken. 

• flexibel beschikbaar is en gemiddeld  2 a 3 huisbezoeken wil afleggen.  
 

 

We bieden: 

• Je krijgt een passende inwerkperiode waarbij je eerst met een ervaren intermediair 

meeloopt.  Wanneer je je zeker genoeg voelt, ga je zelf op pad.  

• Leergeld kent een vrijwilligersvergoeding.  

• Een groep met vrijwilligers die gezelligheid en gedrevenheid met elkaar combineren. 

 

Voor meer informatie: www.leergeldzutphen.nl  

Voor nadere informatie kunt u terecht bij  

Gerrit Donderwinkel, coördinator Stichting Leergeld Zutphen, tel: 0575-514 675 

Of 

Jan Aandewiel, voorzitter Stichting Leergeld Zutphen, tel: 06:51381137 
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