
Vacature 
Regiomedewerker  
(vrijwilligersfunctie) 

 
 
Heb jij levenservaring en wil je werken met hart voor kind en ouders?  
Kom dan als regiomedewerker bij ons werken als vrijwilliger! 
 
Het Centrum Internationale Kinderontvoering is het juridische expertisecentrum op het gebied van 
(het voorkomen van) internationale kinderontvoering. Bij het Centrum IKO werken juristen die gratis 
advies, begeleiding en informatie geven aan ouders en professionals. De regiomedewerkers zijn 
hierbij onmisbaar. Dankzij hun vrijwillige inzet kunnen cliënten 24/7 bij ons terecht in 
spoedgevallen. Soms hebben enkele cliënten behoefte aan meer contact en meer hulp dan 
telefonisch door de juristen kan worden geboden. Wij zetten dan in overleg vrijwilligers uit die regio 
in om cliënten extra hulp te bieden.  
 
Wat ga je doen?  
De belangrijkste taak als regiomedewerker is het draaien van de telefoondiensten. Een 
regiomedewerker is in principe gedurende één week buiten kantoortijd (9:30-16:30) en gedurende 
één weekend het aanspreekpunt voor cliënten van het Centrum IKO in spoedgevallen. De 
regiomedewerker zal hiervoor 1 of 2 keer per 3 maanden een week worden ingedeeld. Het aantal 
telefoontjes op de spoedlijn in zo’n week ligt rond de 5. Het aantal uren dat een regiomedewerker 
jaarlijks ingezet wordt, verschilt en is afhankelijk van je beschikbaarheid.  
 
Natuurlijk krijg je training 
Je krijgt bij ons eerst een training van een paar uur voordat je gaat starten. Naast de 
werkzaamheden wordt er twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor de 
regiomedewerkers. De regiomedewerker wordt geacht in ieder geval één van deze bijeenkomsten 
per jaar bij te wonen ter kennisdeling. Ook organiseert het Centrum IKO elk jaar trainingen/lezingen 
voor de medewerkers van het Centrum IKO waaraan de regiomedewerkers mogen deelnemen.  
 
Wat wordt vergoed? 
De vrijwilliger ontvangt geen beloning voor de verrichte werkzaamheden. Mocht in overleg een 
vrijwilliger een client bezoeken dan worden consumptie tijdens bezoek en evt. reiskosten vergoed.   
 
Ben jij een enthousiaste? En beschik je over de volgende kwaliteiten?  

• Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels; 
• Levenservaring; 
• Stressbestendig in situaties van grote emotionaliteit; 
• Bereidheid te werken op wisselende tijden; 
• Bereidheid actief deel te nemen aan trainingen en bijeenkomsten. 

 
Ervaring in de hulpverlening, coaching of bemiddeling en kennis van een relevante andere taal is 
een pre.  
 
Solliciteren 
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar info@kinderontvoering.org t.a.v. 
dhr. mr. C. Çörüz, directeur. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over de taken van de regiomedewerkers kun je contact opnemen met mw. 
mr. A. Lemmens via telefoonnummer 088 - 800 9000 of via e-mail info@kinderontvoering.org.  


