
Leergeld de Liemers is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die een 
bijdrage wil leveren als intermediair/huisbezoeker.  
 
 
Ben jij maatschappelijk betrokken en vind je het belangrijk dat alle kinderen kansen krijgen om mee 
te doen in onze maatschappij? Heb jij affiniteit met de doelgroep van Leergeld, vind je het leuk om 
gesprekken te voeren én te helpen? Dan is vrijwilliger zijn als intermediair (huisbezoeker) bij Leergeld 
de Liemers iets voor jou.  
 
Als intermediair ga je op huisbezoek bij gezinnen die het financieel niet breed hebben. Daarmee ben 
je het ‘gezicht’ van Leergeld. Je brengt in kaart welke wensen en noden er zijn om de kinderen 
‘gewoon’ te kunnen laten meedoen op school en met activiteiten op het gebied van sport, spel en 
cultuur. Leergeld helpt met goederen (verstrekken fiets of laptop), het (deels) betalen contributies 
aan sportverenigingen, muziekschool of scouting, sportkleding, muziekles, zwemles, etc. 
 
Werkzaamheden intermediair: 

• Je gaat op huisbezoek bij gezinnen die een aanvraag hebben gedaan bij Leergeld de Liemers. 

• Je maakt zelf een afspraak met dit gezin voor een geschikt tijdstip. 

• Samen met de ouders/verzorgers bespreek je wat Leergeld voor hun kind(eren) kan betekenen.  

• Je controleert een aantal noodzakelijke gegevens om na te gaan of het gezin in aanmerking 
komt en noteert de belangrijkste informatie die je na afloop verwerk in het computersysteem 
dat bij Leergeld wordt gebruikt. 

• Je hebt regelmatig overleg met de coördinator van Leergeld en de andere intermediairs.  

• Je neemt deel aan intervisie en eventuele bijscholing. 
 
Voor meer informatie kun je terecht bij de coördinator van Leergeld de Liemers: 
- T: 0316-764000 (bereikbaar: buiten schoolvakanties op dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 12u)  
- E: coordinator@leergelddeliemers.nl 
 
Wat vragen wij 
➢ Goede communicatieve vaardigheden 
➢ Enige kennis van sociale regelingen 
➢ Inzicht en affiniteit met ‘huishoudeconomie’ 
➢ Affiniteit met de doelgroep en het werk van Leergeld 
➢ Ervaring met geautomatiseerde systemen 
➢ Het zorgvuldig kunnen omgaan met privacygevoelige informatie 

 
Wat bieden wij 
Je maakt deel uit van een gemotiveerd team en levert een zinvolle bijdrage aan de ontplooiing en 
kansen van kinderen. Er vindt onderlinge kennisoverdracht plaats over alle aspecten van de 
regelgeving. 
 
 
 
In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet 
meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk 
aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! 
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