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HAR - Voortraject

Maatschappelijke

Begeleiding

 

Het doel van het voortraject maatschappelijke begeleiding is een snelle start van de
inburgering en een kennismaking met de gemeente. De vluchteling komt via de Hotel- en
accomodatieregeling in een tijdelijke woonsituatie in de gemeente en het is van belang om
dan direct te starten met de begeleiding zodat de vluchtling een goede start kan maken in zijn
of haar nieuwe woonplaats. Goede informatie en begeleiding in de eerste fase van verblijf in
de gemeente vergroot het zelfvertrouwen en draagt bij aan de zelfredzaamheid van
vluchtelingen.

RESULTAAT De vluchteling voelt zich

welkom in de gemeente, krijgt de juiste

ondersteuning en heeft een aanspreekpunt

waar hij of zij terecht kan met vragen. 

 

HOE Een aantal aspecten vanuit het

reguliere traject Maatschappelijke

Begeleiding wordt naar voren gehaald,

zoals de start van de inburgering. Het

Voortraject Maatschappelijke Begeleiding

richt zich op het wonen in de tijdelijke

voorziening, op de financiën, zorg, start

van de inburgering, kennismaking met

lokale voorzieningen en op de rechten en

plichten die de vluchteling heeft. Aan het

einde van het Voortraject Maatschappelijke

Begeleiding draagt de begeleider het

traject warm over aan de reguliere

Maatschappelijke Begeleiding. Het

Voortraject is geen vervanging van de

reguliere Maatschappelijke Begeleiding.

Vanuit de intake, kennismaking en

het Meetinstrument Maatschappelijke

Begeleiding stellen we een begeleidings- 

 

plan op waarin de vluchteling en de

begeleider de voortgang bijhouden. Het

begeleidingsplan richt zich primair op de

periode gedurende de tijdelijke huis-

vesting. Gezamenlijk stellen begeleider en

vluchteling prioriteiten, deze worden

bijgesteld wanneer omstandigheden

veranderen. Op die manier bieden we

optimaal maatwerk krijgt de vluchteling de

regie over zijn eigen traject. 

WAT komt er in het Voortraject

Maatschappelijke Begeleiding aan bod:

1.Een warm welkom in de gemeente

2.Uitleg over het wonen in de tijdelijke

voorziening en het vervolgtraject

3.Opstellen Maatschappelijk

Begeleidingsplan

4.Uitleg over wet- en regelgeving

inburgering en waar nodig helpen met

praktische zaken

5.Het vergroten van de zelfredzaamheid

door uitbreiding van een netwerk in de

gemeente en kennis van de samenleving

6.Beantwoorden van hulpvragen

 

Het Voortraject Maatschappelijke

Begeleiding heeft impact op de snelheid

waarmee de vluchteling integreert in de

Nederlandse samenleving.

VluchtelingenWerk heeft niet alleen kennis

en ervaring in cultuursensitief werken

binnen de Maatschappelijke Begeleiding

maar ook op het gebied van

arbeidsparticipatie, juridische

ondersteuning en de inburgering van de

vluchteling. Wij werken op lokaal niveau

met beroepskrachten én vrijwilligers. Dit

heeft als meerwaarde het gebruik van het

netwerk van ‘gewone burgers’. Op deze

manier staan wij letterlijk dicht bij de

vluchteling en zijn we lokaal verankerd in

de samenleving.
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