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Welkom in Wageningen zet zich in voor ontmoeting tussen Wageningse inwoners en nieuwkomers. 
Een van haar projecten is Buddy to Buddy Wageningen, waarbij oude en nieuwe Nederlanders aan 
elkaar worden gekoppeld en samen leuke activiteiten ondernemen. Zo leren ze elkaars cultuur 
kennen, doen nieuwe sociale contacten op en de nieuwkomers oefenen Nederlands in de praktijk.  
Buddy’s worden gekoppeld op basis van overeenkomstige interesse. Tijdens een matchingsdiner 
ontmoeten de buddy’s elkaar voor de eerste keer. De groep bestaat uit 25 á 35 koppels. Voor een 
periode van 4 maanden ondernemen ze wekelijks een activiteit. Soms als koppel, soms als groep.  
We streven naar 3 tot 4 matchingsrondes per jaar.  
 
Vanaf 2021 zijn wij op zoek naar een nieuwe projectleider voor het deelproject Buddy to Buddy 
Wageningen. Je vormt een team samen met de Buddy to Buddy coördinator. Jouw taken: 

- Je bent een enthousiaste ambassadeur voor het Buddy to Buddy project.  
- Met hulp van de coördinator geef je de matchingsrondes vorm (3 à 4 rondes per jaar).  
- Samen organiseren jullie tussentijdse intervisie bijeenkomsten voor de buddy’s (2 keer per 

ronde)  
- Eens per twee maanden overleg je met de stuurgroep - bestaande uit Wageningers, 

nieuwkomers, buddy’s en het bestuur van Welkom in Wageningen - om mee te denken over 
de vormgeving en uitvoer van Buddy to Buddy.  

- Je bent aanspreekpunt en gesprekspartner voor samenwerkingspartners in de stad. Zo sluit 
je aan bij de Ontwikkeltafel Vluchtelingen, het maandelijkse Welsaam overleg. 

- Na iedere matchingsronde schrijf je een evaluatieverslag.  
- Je beheert het budget van Buddy to Buddy en verantwoordt de uitgaven naar het bestuur. 
- En verder kijk je waar Buddy to Buddy kan aansluiten op overige activiteiten in de stad. Je 

bent aanspreekpunt voor de vrijwilligers. En je ondersteunt de coördinator bij de intakes, 
het schrijven van persberichten en Facebook posts en het beheer van de Buddy to Buddy 
social mediagroepen.  

 
We zoeken een projectleider die: 

- zelfstandig en oplossingsgericht kan werken 
- een breed netwerk heeft en bij voorkeur de welzijnswereld in Wageningen kent 
- ervaring heeft met diverse culturele achtergronden 
- Nederlands en Engels spreekt en schrijft 

 
Welkom in Wageningen is een vrijwilligersorganisatie. Voor ons Buddy to Buddy project hebben we 
fondsen geworven. We kunnen de projectleider een bedrag bieden ad € 11.000 per jaar inclusief 
btw. 

Mail ons uiterlijk 30 oktober je motivatiebrief en cv naar info@welkominwageningen.nl.  

Zie ook https://www.welkominwageningen.nl/nl/projects/buddy-to-buddy.html of de landelijke site 
www.buddytobuddy.nl  


