
Vrijwilligers voor VluchtelingenWerk gezocht! 
 
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk en wilt u werken met vluchtelingen? Meldt u 
dan nu aan of kom vrijblijvend langs voor een oriënterend gesprek. 
 
VluchtelingenWerk biedt vanuit haar integratiekantoren maatschappelijke begeleiding aan 
vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in de gemeente komen wonen. 
Deze maatschappelijke begeleiding begint met praktisch advies bij de inrichting van het huis, het 
regelen van noodzakelijke voorzieningen als energie, ziekenfonds, kinderopvang, huisarts, enz. 
Vluchtelingen hebben vaak geen eigen netwerk. Alles is nieuw: maatschappij, buren, taal, 
regelgeving, en een eindeloze reeks in te vullen formulieren. Er zijn weinig landgenoten bij wie 
men de kunst kan afkijken. Daarbij komt, na de eerste vreugde om de verleende 
verblijfsvergunning, de zorg om familieleden en vrienden die achterbleven. Ondertussen moet men 
'inburgeren'; een nieuwe taal leren en de weg vinden in de Nederlandse maatschappij. 
 

Maatschappelijke begeleiding 

Als maatschappelijk begeleider bent u het eerste contact van de vluchteling in zijn/haar nieuwe 
woonplaats en gaat u regelmatig op huisbezoek. 
 
Taken van een maatschappelijk begeleider 

 Afhandelen van de checklist (met daarop belangrijke aanvragen zoals uitkering, 
huurtoeslag, verzekeringen, etc) samen met de vluchteling 

 De vluchteling informeren over Nederlandse gewoonten, gebruiken, wet & regelgeving, 
sociale voorzieningen in de gemeente, reguliere loketten, etc 

 Kleine problemen aanpakken, laten zien hoe je dit kunt oplossen 
 De vluchteling continu coachen in zijn eigen zelfredzaamheid 
 Duidelijk eigen grenzen aangeven en verwachtingen blijven managen 
 Intermediair zijn tussen vluchteling en instanties / brug naar de samenleving – het contact 

met andere Nederlanders. 
 Signaleren van problemen en tijdig hulp inroepen van de coördinator 
 Voortgang bijhouden 

 
 

Wat biedt VluchtelingenWerk? 
Als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk kunt u concreets iets doen voor vluchtelingen in Nederland.   
Het is werk dat veel vraagt, maar ook veel biedt. Werk waarbij in meer dan één opzicht een wereld 
voor je opengaat en mensen helpt een nieuwe toekomst op te bouwen in onze wereld. Wij bieden: 

 Inwerkperiode en professionele begeleiding. 

 Uitgebreide mogelijkheden voor scholing en training. 

 Een goede onkostenvergoeding 

 WA- en ongevallen verzekerd 
 
Wat vraagt VluchtelingenWerk van u? 
– Betrokkenheid kunnen combineren met een zakelijke aanpak van vragen en problemen 
– Minimaal één dagdeel per week beschikbaar zijn 
– Goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Nederlands 
– Bereid zijn scholingsbijeenkomsten & vergaderingen te bezoeken 
– Bezitten van geduld, enige levenservaring en relativeringsvermogen 
 

Belangstelling? 
Neem dan contact op met Jaap Vellenga of Anna Riemersma. 
VluchtelingenWerk Sneek, tel: 0515 – 426726 
 

 


