Juridisch begeleider
Vluchtelingen in Nederland komen terecht in ingewikkelde procedures die soms wel jaren kunnen duren. Er
wordt veel van hen gevraagd en mensen zijn nog niet bekend met de wet- en regelgeving in Nederland.
Vrijwilligers van VluchtelingenWerk geven informatie en ondersteunen bij juridische, asielgerelateerde zaken.
Taakomschrijving
Als juridisch begeleider ondersteun je vluchtelingen voor, tijdens én na hun asielprocedure. Werkzaamheden
zijn afhankelijk van de locatie waar je werkzaam bent. Veel voorkomende taken zijn:
 Uitleg en voorlichting geven (soms groepsgewijs) over de asielprocedure
 Uitvoeren van vluchtverhaalanalyse
 Bijwonen van gehoren
 Starten, monitoren en begeleiden van aanvragen voor gezinshereniging
 Ondersteunen bij overkomst van gezinsleden
 Contact onderhouden met advocaten, COA, IND en andere instanties
 Informeren en begeleiden bij terugkeer, doormigratie of het starten van een nieuwe procedure
 Uitleg geven over brieven en formulieren die cliënten ontvangen
 Beantwoorden van (juridische) vragen van vluchtelingen tijdens spreekuren
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:
 Affiniteit met juridische procedures en bereidheid om trainingen hierover te volgen
 Analytische en onderzoekende houding
 Respectvolle en geduldige houding ten opzichte van cliënten
 Flexibiliteit en creativiteit in het omgaan met onverwachte en onbekende situaties
 In staat zijn om grenzen te stellen en slecht nieuws over te brengen
 Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 Basiskennis van Engels en eventueel een andere vreemde taal
 Goede communicatieve vaardigheden
 Goed om kunnen gaan met een computer
Wat bieden wij?






Werken in een gemotiveerd team van 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-oost@vluchtelingenwerk.nl.
Let op: dit is een standaard functieomschrijving, de inhoud kan per locatie afwijken.

