
Met spoed gezocht: maatschappelijk begeleider
Voor een Syrisch gezin met twee jonge kinderen in Lemelerveld zijn wij per direct op zoek naar
een vrijwilliger die helpt bij de eerste stappen in Nederland en het wegwijs maken in de buurt.

Wat ga je doen?

• Je begeleidt, ondersteunt en coacht het vluchtelingengezin. Hierbij word je ondersteund door 
collega’s en de teamleider.

• Je begeleidt bij de inschrijving in de gemeente en bij andere instanties.
• Je biedt praktische ondersteuning bij vragen rond financiën, gezondheidszorg, huisraad en 

contracten met leveranciers van gas, water, licht, internet en telefonie.
• Je maakt het gezin wegwijs in de buurt en begeleidt bijvoorbeeld bij het eerste contact met de buren.
• Je onderzoekt samen met de ouders manieren om het sociaal netwerk uit te breiden.
• Je administreert gegevens in het cliëntregistratiesysteem en overlegt met het team en je teamleider.
• Je bent 3-6 uur per week beschikbaar gedurende een periode van achttien maanden. Werktijden zijn

flexibel en volgens afspraak met de cliënt.

Wat vragen wij van jou?

• Je kunt met een computer werken.
• Je bent praktisch ingesteld, geduldig en beschikt over empathisch vermogen. Je bent in staat te 

stimuleren en motiveren.
• Je bent bereid trainingen te volgen en je aan de richtlijnen en afspraken van VluchtelingenWerk te 

houden.

Wat bieden wij?

• Je komt in een stimulerende en uitdagende werkomgeving met ruimte eigen ontwikkeling en initiatief.
• Je krijgt een inwerkprogramma en mogelijkheden om aanvullende trainingen te volgen.
• Je wordt begeleid door een professionele beroepskracht.
• Volop mogelijkheden om meer te leren over andere culturen.
• Onkosten worden vergoed.

Wil je meer weten of je aanmelden bij ons team? Neem dan contact met ons op via 
dalfsen@vluchtelingenwerk.nl of 06-822 216 38 
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