
Stage vacature Maatschappelijke begeleiding statushouders voor 2e en 3e jaar Social 

Work.  Ook voor SJD studenten.  

Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers (vluchtelingen) 

Stageplaats: Didam en ’s-Heerenberg  

Welcom begeleidt nieuwkomers die vanuit het AZC in de gemeente Montferland komen wonen. Sommigen 

komen uit een land met compleet andere waarden/normen en regels. Daarom hebben ze in het 1e jaar veel 

hulp nodig om in Nederland hun draai te vinden.  

 

Wat houdt deze begeleiding in? 

- Je bent een maatje voor een paar gezinnen. Je gaat in gesprek met hen om te horen waar ze behoefte 

aan hebben en helpt hen hierin op weg. Bijv. iemand wil meer contact met de buren of lid worden van 

een sportclub, iemand wil vrijwilligerswerk gaan doen. Je gaat dan als maatje een paar keer mee om 

hen te laten zien hoe ze het straks zelfstandig kunnen doen.  

- Helpen met post- en regelzaken tijdens het spreekuur. De nieuwkomers hebben geen idee hoe het in 

Nederland werkt en daarvoor komen ze 1x per week naar het spreekuur. Hier geven we uitleg over 

huur- en zorgtoeslag, de bijstandsuitkering, werken in Nederland, zorgverzekering, 

energiemaatschappij, scholing etc. Er is een tolk aanwezig om het te vertalen.  

- Nieuwkomers hebben behoefte aan meer contacten met Nederlanders. Je helpt met het organiseren 

van een activiteit waarbij je Nederlanders en nieuwkomers samenbrengt.  

- Vanuit een coachende rol de nieuwkomers begeleiden naar zelfredzaamheid 

- Signaleren (van psychosociale problematiek) en doorverwijzen 

 

Wat verwachten we van jou?  

- Dat je een open, respectvolle en behulpzame houding hebt 

- Dat je je in kunt leven in andere culturen 

- Dat je telefonisch diverse instanties te woord kunt staan tijdens het spreekuur 

- Dat je toewerkt naar zelfredzaamheid van de nieuwkomers 

- Dat je kan omgaan met onbekende en soms onverwachte situaties 

- Dat je in teamverband kan werken, met een hoge mate van zelfstandigheid 

- Dat je open staat voor feedback en een zelf reflecterend vermogen hebt 

 

Wat bieden wij?  

- Een dynamische stageplek met veel ontwikkelingsmogelijkheden 

- Werken in een enthousiast en gemotiveerd team bestaande uit beroepskrachten, vrijwilligers 

en stagiaires.  

- Betrokken begeleiding door een beroepskracht met aandacht voor jouw leerdoelen.  

 

Word jij enthousiast van deze vacature? Stuur dan een mail naar onze stagecoördinator 

l.blom@welcommail.nl met Cv en motivatiebrief. 
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