
“Als ik moet vluchten, 
hoop ik ook dat ik ergens  
welkom ben.”

Wil je ook vrijwilliger worden?
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Rutger Kanis (33): 
“Vluchtelingen hebben alles verloren. Ik vind het belangrijk dat er 
iemand is die naar hen omkijkt. Die interesse in hen toont. Op wie 
zouden zij anders moeten terugvallen?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VluchtelingenWerk staat klaar voor mensen die in

Nederland bescherming zoeken.

Wij helpen tijdens de complexe asielprocedure en

bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Daarbij

kunnen we gelukkig rekenen op betrokken

Nederlanders, zoals Rutger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook jouw steun en betrokkenheid is hard

nodig. Als vrijwilliger doe je boeiend en zinvol

werk en lever je een bijdrage aan een samenleving

met verbeterde kansen voor

nieuwkomers. VluchtelingenWerk biedt

professionele ondersteuning, een

inwerkprogramma en trainingen

Wat krijg je er voor terug?
1.Doe werkervaring op, of zet jouw

ervaring in om anderen te helpen;

2.bouw aan je netwerk, ervaar andere

culturen en werk aan je persoonlijke

groei;

3.VluchtelingenWerk biedt

professionele ondersteuning,

trainingen en een

onkostenvergoeding.

4.help je medemens en lever een

bijdrage aan de maatschappij;

5.word vooral vrijwilliger omdat het

leuk is!

Kunnen we ook op jou rekenen?

Niemand laat zonder reden zijn huis, baan en familie achter. Mensen vluchten voor

onderdrukking, oorlog of vervolging. In Nederland moeten zij weer helemaal opnieuw

beginnen. Ze beheersen de taal nog niet en moeten hun weg vinden in onze

samenleving. Begrip en ondersteuning zijn daarbij heel hard nodig.



Vrijwilligerswerk

In iedere gemeente in Nederland wonen
vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Deze
mensen hebben zich na een periode van onzekerheid
vanuit het AZC in een stad of dorp mogen vestigen.
Vrijwilligers van VluchtelingenWerk ondersteunen
hen in het proces naar zelfredzaamheid. Er zijn veel
verschillende vrijwilligersfuncties, zoals:
 

Maatschappelijke begeleiding

Je begeleidt je cliënten in de eerste periode, vlak

na aankomst in hun nieuwe woonplaats. Binnen de

maatschappelijke begeleiding kun je diverse taken

doen, zoals coaching bij huisvesting en bij

participatie. Je maakt je cliënt wegwijs in zijn

nieuwe woonomgeving en helpt haar/hem bij het

vergroten van het netwerk. Je draait daarnaast

binnen je team ook mee met spreekuren en biedt

praktische ondersteuning op het gebied van

ondermeer financiën en gezondheidszorg.

Juridisch begeleider

Juridische vrijwilligers van VluchtelingenWerk

bieden informatie en ondersteuning aan

vluchtelingen bij juridische (asielgerelateerde)

zaken, zoals de procedure voor gezinshereniging.

 

Arbeidscoach

Vluchtelingen willen niets liever dan aan de slag.

Onze vrijwillige arbeidscoaches begeleiden

vluchtelingen naar de arbeidsmarkt,

vrijwilligerswerk, of een beroepsgerichte

opleiding. Kun jij het verschil maken?

 

Taalcoach

Als taalcoach bied je individuele

taalondersteuning aan één of meerdere

inburgeraars. Centraal staat het vergroten van de

taalkennis en het doorbreken van angst om de

Nederlandse taal te spreken.

Klassenassistent

Als klassenassistent ondersteun je een

NT2-docent tijdens de les. Je begeleidt

(groepjes)cursisten onder supervisie van de

docent.

Voorlichter

De komst van vluchtelingen in Nederland maakt

veel los. Lang niet iedereen kent de feiten en weet

wat het werkelijk betekent om vluchteling te

zijn.In ons project 'Bekend Maakt Bemind' willen

we het begrip voor vluchtelingen bevorderen.

Coach bij terugkeer

Je begeleidt (bijna) uitgeprocedeerde

asielzoekers bij het vinden van

toekomstperspectief. Zelfstandige terugkeer naar

het land van herkomst is hierbij een belangrijke

optie.

Algemeen medewerker

Veruit het meeste werk wordt gedaan door onze

ruim 2500 vrijwilligers. Zij maken ons als

organisatie uniek. Wil je ook meedoen? Heb je

bepaalde talenten en deskundigheid die je graag

wil inzetten, maar zie je jezelf niet als

taalcoach,juridisch - of maatschappelijk

begeleider? Dan gaan we graag met je in gesprek

of we iets passends kunnen vinden.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vrijwilligerswerk in een AZC

Vluchtelingen in de Centrale Opvang zitten nog middenin allerlei procedures. Vrijwilligers van
VluchtelingenWerk staan ze in deze hectische,spannende periode bij. Als vrijwilliger op het AZC
geef je uitleg aan vluchtelingen over brieven en formulieren die ze ontvangen. Je beantwoordt
vragen tijdens spreekuren, voert vluchtverhaalanalyses uit en begeleidt aanvragen voor
gezinshereniging. Ook onderhoud je contact met betrokken partijen zoals IND, advocaten en
ambassades. Zo help je een vluchteling - net nieuw in een onbekend land, in een onzekere periode
in zijn leven op weg.
 

Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Kijk voor de actuele vacatures op:

www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland

info-noord@vluchtelingenwerk.nl

 T 050 - 57 57 290
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