
Gezocht! Vrijwilliger die het verschil maakt in het leven van een vluchteling 

Als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk kun je echt iets betekenen in het leven van een vluchteling in de 

Gooi & Vechtstreek. Bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden bij praktische zaken, bij het wegwijs 

maken in de samenleving of het oefenen van de taal. De kans is groot dat er bij jou in de buurt een 

vacature is die bij jou past! 

Op dit moment is de locatie Hilversum & Wijdemeren op zoek naar maatschappelijk begeleiders, 

taalcoaches en begeleiders huisvesting. De locatie Huizen zoekt maatschappelijk begeleiders. 

Als maatschappelijk begeleider/integratiecoach help je bij praktische regelzaken en coach je 

vluchtelingen naar zelfredzaamheid. Je bent een vraagbaak en biedt een luisterend oor. Je bent 

minimaal 8 uur per week beschikbaar , in te delen in overleg. 

In de functie van taalcoach begeleid je een inburgeraar bij het leren van de Nederlandse taal en 

cultuur. Dat kan bij je taalmaatje thuis of op een neutrale plek, bijvoorbeeld de bibliotheek. Doel is om 

in een ontspannen sfeer de taalkennis te vergroten en de angst om de taal te spreken weg te nemen. 

Minimale tijdsinvestering: 2 uur per week. 

In de rol van begeleider huisvesting ben je op de dag van de huisvesting het eerste contact namens 

VluchtelingenWerk. Je ontmoet de vluchteling in de nieuwe woning en begeleidt bij het ondertekenen 

van het huurcontract, het aanvragen van een inrichtingskrediet, de uitkering en verzekeringen. 

Beschikbaarheid: 5 uur per week 

Wat bieden wij? 

• Boeiend en leerzaam vrijwilligerswerk in een enthousiast team van vrijwilligers 

• Begeleiding door een beroepskracht 

• Een goed inwerkprogramma en de mogelijkheid om cursussen te volgen 

• Reis- en onkostenvergoeding 

• WA- en ongevallenverzekering 

• Werktijden in overleg in te delen 
 

Wat neem jij mee? 

• Affiniteit met asielzoekers en interesse in andere culturen 

• Betrokkenheid bij de cliënt maar ook het vermogen grenzen te stellen 

• Goede sociale en communicatieve vaardigheden 

• Goede kennis van de Nederlandse taal, basiskennis van de Engelse taal 

 

Interesse in deze of een andere functie? Laat ons weten waar je belangstelling ligt dan kijken we samen 

naar de mogelijkheden. Stuur een email naar: hilversum@vluchtelingenwerk.nl of bel tijdens 

kantooruren op maandag, dinsdag en donderdag: 035-6239838. We nodigen je graag uit voor een 

nadere kennismaking. 
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