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VACATURE  
Projectmedewerker Doorgroei Surinaamse Dagbesteding 
 

 

Stichting Werken Aan De Toekomst (WADT) zoekt een projectmedewerker voor het project Door-
groei Surinaamse Dagbesteding. Het project zal plaatsvinden bij activiteitencentrum Careyn Roosen-
dael in Utrecht.  Bij het activiteitencentrum is men bezig met het opzetten van een ontmoetingsplek 

voor ouderen met een Surinaamse achtergrond in Utrecht. Er worden samen met vrijwilligers activitei-
ten ontplooid die aansluiten bij de achtergrond van deze ouderen, zodat zij een fijne tijd hebben. Voor 

veel ouderen met een niet-Nederlandse achtergrond geldt namelijk dat zij, als zij ouder worden, meer 
gebaat zijn bij een omgeving die aansluit bij hun jeugd. Door een omgeving te creëren waarin de taal, 

het eten, de muziek en de ruimte doet denken aan de eigen cultuur uit de jeugd kunnen deze mensen 
meer genieten van hun oude dag dan wanneer zij in een omgeving terechtkomen waarin zij zich hele-

maal niet thuis voelen. 

Om deze ontmoetingsplek te kunnen laten groeien is er behoefte aan een behoeftenonderzoek onder 
Surinaamse ouderen in Utrecht. Als projectmedewerker zet je dit onderzoek op en ga je in gesprek 

met respondenten om zo in kaart te brengen waar er behoefte aan is. Dit vraagt een zekere cultuurge-
voeligheid en openheid voor culturele diversiteit. 

Wij vragen: 

- Affiniteit met ouderen; 

- Een open houding; 

- Organisatietalent; 

- Leergierigheid; 

- Enthousiasme; 

- Communicatieve vaardigheden: Interculturele communicatie; 

- Beschikbaarheid van 4-8 uur per week. 

 

Wij bieden: 

- De mogelijkheid om in contact te komen met interessante bedrijven en organisaties; 

- Begeleiding in de vorm van een procesbegeleider; 

- Workshops om erachter te komen welke kant je op wilt na je afstuderen; 

- Netwerk/Brainstormborrels waar je met andere medewerkers van WADT contact kan leggen; 

- Werkervaring voor op je CV; 

- Een profiel op de website met een professionele profielfoto; 

- Zelfstandig, uitdagend en afwisselend werk in een enthousiast team. 

 

Wat is Werken Aan De Toekomst? 

Werken Aan De Toekomst is een stichting die ondersteuning biedt bij het opzetten en verwezenlijken 

van projecten. Projecten kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met mensenrechten, vluchtelingen, 

milieu of sportmogelijkheden. Maar het is ook mogelijk om je aan te sluiten bij al bestaande projecten, 

waar nog vrijwilligers voor gezocht worden. Projectmedewerkers hebben aan het eind van het project 

waardevolle vaardigheden geleerd, zoals het werven van fondsen, het managen van projecten en het 

onderhouden van externe contacten. Tegelijkertijd werken projectmedewerkers aan hun CV en bou-

wen zij een netwerk op. Meer informatie vind je op www.werkenaandetoekomst.nl. 

 

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Of heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar in-

fo@werkenaandetoekomst t.a.v. Ying Wai Cheung! 

http://www.werkenaandetoekomst.nl/

