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Maatschappelijke

begeleiding

Het doel van de maatschappelijke begeleiding is het vergroten en bevorderen van
zelfredzaamheid en participatie in de Nederlandse samenleving. Men leert zelfstandig
gebruik te maken van voorzieningen, bouwt een nieuw leven op en neemt actief deel aan de
maatschappij. 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 In de nieuwe inburgeringswet

bestaat de maatschappelijke begeleiding

minimaal uit (1) praktische hulp bij het

regelen van basisvoorzieningen en (2)

voorlichting over basisvoorzieningen in de

Nederlandse samenleving. De

maatschappelijke begeleiding draagt bij

aan het behalen van de doelen uit het PIP. 

 

"Maatschappelijke begeleiding is
veel meer is dan alleen het regelen
van praktische zaken en het geven
van voorlichting. De maatschappelijk
begeleider heeft ook de rol van
bewegwijzeraar, steun en toeverlaat,
signaleerder en doorverwijzer,
bemiddelaar en belangenbehartiger.
Deze rollen lijken misschien minder
zichtbaar, maar vormen op de
achtergrond de ruggengraat van de
maatschappelijke begeleiding."
(Significant Public, mei 2020).

 

HOE Binnen de maatschappelijke

begeleiding ondersteunt

VluchtelingenWerk door middel van de

CODAR- methodiek vluchtelingen bij de

overgang van de centrale opvang naar

woonruimte in de gemeente en bij het

integratieproces in de gemeente. De

maatschappelijk begeleiders bieden

cultuursensitieve coaching, praktische hulp

en geven voorlichting over alle

leefgebieden. Zo stimuleren wij de

vluchteling om zelfstandig zijn of haar weg

te vinden in de Nederlandse samenleving

en ontwikkelt men vaardigheden om zaken

zelf te regelen. Vanuit de Brede Intake, de

kennismaking en het Meetinstrument

Maatschappelijke Begeleiding stellen we

een maatschappelijk begeleidingsplan op

waarin de vluchteling en de begeleider de

voortgang bijhouden. Er wordt maatwerk

geleverd en er kunnen prioriteiten worden

gesteld zodat de vluchteling meer eigen

regie krijgt over het begeleidingstraject.

 

 

VluchtelingenWerk heeft specifiek aanbod

dat naadloos aansluit op de

maatschappelijke begeleiding en

aanvullend ingezet kan worden. Daarbij kan

gedacht worden aan aanbod gericht op

financiële zelfredzaamheid, (psychische)

gezondheid en ondersteuning van ouders. 

 

"VluchtelingenWerk kan de brug
vormen tussen de leefwereld van de
vluchteling en de systeemwereld van
de overheid, omdat ze beiden goed
kent."
(Lysias advies, juni 2021)
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WAT komt er in de maatschappelijke begeleiding aan bod:

1.Opdoen van kennis van relevante regelgeving en het zelfstandig

gebruik kunnen maken van (gemeentelijke) instanties op de

verschillende leefgebied zoals huisvesting, veiligheid, financiën,

gezondheid, opvoeding en onderwijs.

1.Opgebouwde kennis op de verschillende leefgebieden leren

gebruiken.

2.Opbouwen van een sociaal netwerk.

3.Maken van zelfstandige keuzes met betrekking tot participatie in de

samenleving.

4.Aansluiting bij de digitale samenleving.

5.Praktische en emotionele ondersteuning door de maatschappelijk

begeleider.

6.De maatschappelijk begeleider levert maatwerk leveren door

cultuursensitief aan te sluiten bij individuele doelstellingen

en zelfredzaamheid.

 

"Onze vrijwilligers leveren tijdsintensief maatwerk. Ze laten
los waar het kan en houden vast waar het nodig is. Voor elk
levensgebied en elke vluchteling ligt dit anders en dat vraagt
veel oog voor de ander. VluchtelingenWerk ondersteunt de
vrijwilligers in de keuzes die ze hierin moeten maken."
Regiomanager Ellen

 

 

"Heel erg bedankt voor wat je voor me hebt gedaan. Je gaf me
de hoop om een nieuw leven te beginnen zonder ergens bang
voor te zijn."
Statushouder gehuisvest in Leeuwarden

 

 

De maatschappelijke begeleiding heeft impact op de manier waarop de

vluchteling integreert in de Nederlandse samenleving. VluchtelingenWerk

heeft niet alleen kennis en ervaring in stress sensitief 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.

 

 

 
 
"Tijdens Coronatijd waren veel loketten gesloten. VluchtelingenWerk
was altijd bereikbaar en daar kon ik op afspraak komen. Ze hebben me
geholpen met vragen over mijn huis en mijn administratie."
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Wilt u meer informatie over de maatschappelijke begeleiding in uw
gemeente? Bent u op zoek naar een sparringspartner of wilt u uw
maatschappelijke begeleiding aan statushouders uitbreiden? Neemt u
vooral contact op met [.............]
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