
 
LEERWERKGEMEENSCHAP  PARTICIPATIE    

 

Zoekt: Social Workers, met als taak Maatschappelijke begeleiding statushouders    
 
Profiel: Welzijn en Samenleving 
 

Vluchtelingenwerk Nederland, locatie Barendrecht,  

Overal ter wereld moeten mensen vluchten voor hun leven vanwege oorlog, politiek geweld, hun 

seksuele geaardheid, afkomst of religie. In Barendrecht begeleiden we vanuit VluchtelingenWerk 

vluchtelingen die een status hebben gekregen van aankomst tot zelfredzaamheid.  

Functieomschrijving 

• Nadat je eerst de introductie-cursus hebt gevolgd, ga je spreekuren draaien waarbij je 

informatie aan vluchtelingen verstrekt en praktische ondersteuning biedt bij vragen en 

problemen omtrent huisvesting, financiën, gezondheidszorg, (taal)onderwijs enz.  

• Je wordt vaste begeleider van een aantal statushouders die je begeleidt vanaf de 

huisvesting in Barendrecht. Je ondersteunt en coacht ze tijdens hun integratie- en 

participatieproces richting zelfredzaamheid.  

• Je werkt methodisch,  stelt  begeleidingsplannen en bespreekt deze met de teamleider.  

• Je signaleert en verwijst statushouders indien nodig door naar andere instanties en 

organisaties.  

• Je komt op voor de belangen van statushouders, indien dit nodig blijkt.  

Wat wij van jou vragen  

• Je hebt empathisch vermogen, je ben praktisch ingesteld en nuchter.  

• Je hebt oog voor de krachten en talenten van statushouders en weet deze te benutten. 

• Je werkt als snel vrij zelfstandig, maar kunt altijd terugvallen op collega’s en de teamleider. 

Wat wij bieden 

• Je komt in een stimulerende en uitdagende werkomgeving met ruimte voor je eigen 

ontwikkeling en initiatief.  

• Je krijgt de mogelijkheid om diverse trainingen te volgen.  

• Er zijn volop mogelijkheden om meer te leren over andere culturen.  

• Jouw stagebegeleider is een professionele beroepskracht.  

 

Stagevergoeding: Vrijwilligersvergoeding 
 
Aantal plaatsen: 2  
 



 

 

De leerwerkgemeenschap als netwerk 

De leerwerkgemeenschap wordt gevormd door een netwerk van verschillende organisaties, 

waaronder Vluchtelingenwerk Schiedam en Rotterdam, Stichting Mano, Humanitas, Radar-Anti-

Discriminatie en DonaDaria.  

De organisaties richten zich allen op het versterken van kwetsbare doelgroepen. Dankzij het 

netwerk zullen studenten profiteren van de deskundigheid van de diverse organisaties. 

In de LWG bijeenkomsten word je gestimuleerd om zelf mee te werken aan het vormgeven van de 

bijeenkomsten, spelen we in op jouw behoeftes en benutten we niet alleen literatuur, maar ook 

juist netwerkbijeenkomsten, lezingen, documentaires en zelf te organiseren themabijeenkomsten, 

om je te inspireren en om van te leren. De omvang van de stage in de LWG is 28 uur per week. 

 

Proces van solliciteren:  

• Stuur je motivatie-brief en CV naar Anne Kooiman en Sandra Lohman 

• Er vindt op basis van je brief een gesprek plaats van 30 minuten. Nadat alle gesprekken 

zijn gevoerd hoor je of je bent aangenomen voor deze LWG. 

• Indien je bent aangenomen, lever je voor 21 januari je stagecontract in, ondertekend door 

begeleider van Vluchtelingenwerk en de docent van de hogeschool  

 

 

Deadline:  
Inzenden sollicitatiebrieven : vanaf 26 november tot uiterlijk 5 december 2021 
Sollicitatiegesprekken  : vanaf 6 december 
Inleveren Stagecontract: : uiterlijk 21 januari 2022 
 

De volledige sollicitatieprocedure is te vinden in de vacature in teams. 

 


