
Medewerker intakes

Vluchtelingen hebben allemaal verschillende achtergronden. Om begeleiding op maat te kunnen bieden is 
persoonlijke aandacht voor ieder individu belangrijk. Daarom worden met iedere statushouder gesprekken 
gevoerd en wordt voor iedere vluchteling een persoonlijk trajectplan opgesteld. In dit trajectplan is aandacht 
voor de achtergrond van de vluchteling, staat informatie over hun kansen en mogelijkheden in Nederland en de
participatie in de Nederlandse samenleving. Hierdoor kunnen vluchtelingen beter hun eigen toekomst in 
Nederland vormgeven. Medewerkers intakes vervullen een belangrijke rol in dit traject. 

Taakomschrijving
Als medewerker intakes ga je met vluchtelingen in gesprek over onderwerpen zoals onderwijs, werkervaring, 
financiën en contacten in Nederland. De intake is een soort nulmeting. Tijdens en na de intake maakt de cliënt 
een trajectplan waarin is opgenomen welke stappen hij of zij gaat ondernemen om doelen te bereiken. Als 
vrijwilliger bied je ondersteuning bij het opstellen van deze doelen en bijbehorende activiteiten. De cliënt moet 
zelf aan de activiteiten werken. Na 2 tot 3 maanden voer je een vervolggesprek om te kijken of de cliënt aan 
zijn of haar doelen heeft gewerkt. Er wordt gebruik gemaakt van een 'zelfredzaamheidsmatrix' waarin de 
resultaten en het al dan niet behalen van de doelen van de cliënt in beeld worden gebracht.

Je werkt vanuit het kantoor van VluchtelingenWerk in de gemeente. Je taken bestaan onder andere uit: 
 Voeren van (intake)gesprekken met vluchtelingen en op basis daarvan opstellen van Plan van Aanpak 
 Hanteren van de zelfredzaamheidsmatrix als meetinstrument tijdens gesprekken 
 Verwerken van gesprekken in het cliëntenregistratiesysteem
 Bespreken van Plan van Aanpak met cliënt en coach
 Terugkoppelen van informatie en afstemmen met de teamleider van de locatie

Wat vragen wij? 
VluchtelingenWerk is op zoek naar vrijwilligers met hbo werk- en denkniveau, die zich voor een
periode van ten minste één jaar minimaal twee dagdelen per week willen inzetten. Als vrijwilliger herken je
jezelf in het volgende profiel:

 Goede communicatieve vaardigheden
 Kennis van en ervaring met interculturele gespreksvoering is een pré
 Respectvolle en geduldige houding ten opzichte van cliënten
 Flexibiliteit in het omgaan met onverwachte en onbekende situaties
 Integer in het omgaan met (vertrouwelijke) informatie
 Goede beheersing van de Engelse taal
 Goed om kunnen gaan met een computer
 Verantwoordelijkheid nemen voor je taken, maar ook je eigen grenzen kunnen aangeven

Wat bieden wij?
 Werken in een gemotiveerd team vrijwilligers
 Het opdoen van werkervaring in een maatschappelijke organisatie
 Deskundige begeleiding door een beroepskracht
 Reis- en onkostenvergoeding en verzekering tijdens werktijd
 Deelname aan trainingen en cursussen 

Interesse?
Aanmelden voor deze vrijwilligersfunctie kan via het aanmeldformulier op de website van VluchtelingenWerk 
Oost Nederland. Stuur voor vragen over deze vacature een mail naar vrijwilliger@vwon.nl.  

Let op: dit is een standaard functieomschrijving, de inhoud kan per locatie afwijken. 

mailto:vrijwilliger@vwon.nl
http://www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland/aanmelden-als-vrijwilliger-bij-vluchtelingenwerk-oost-nederland

