
Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers Lansingerland  

         

 

Vacature Maatschappelijk Begeleider Nieuwkomers 

Locatie:  De Stander, Wilhelminastraat 1, Bergschenhoek 

Wat zijn de werkzaamheden: 
Het project Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers Humanitas Lansingerland richt zich op 
begeleiding van nieuwkomers (vluchtelingen met een verblijfstatus) in onze gemeente bij 
inburgeren, integreren, administratie en welzijn. De begeleiding start op de dag dat de 
nieuwkomer in Lansingerland komt wonen en duurt maximaal 2 jaar. De begeleiding van 
nieuwkomers is zowel thuis als in de vorm van een spreekuur op ons kantoor in Bergschenhoek.  
Het gaat in de eerste maanden van de begeleiding vooral om praktische ondersteuning, 
zoals het aanvragen van toeslagen en de inrichting van de woning. In de periode hierna gaat 
het meer om het wegwijs worden in de gemeente en de directe woonomgeving, 
bijvoorbeeld het zoeken van een sport of hobby, het oefenen van de Nederlandse taal, het 
helpen met de post, afspraken met instanties en het opbouwen van een sociaal netwerk.    

Hoeveel tijd vraagt dit werk: 
In overleg kijken we wat het beste voor jou past. Het gaat om minimaal 2 uur per week voor 
individueel contact en/of minimaal 1 dagdeel voor het spreekuur. 

Wie zoeken we en wat vragen we: 
Wil je iets betekenen voor een ander en vind je het leuk om nieuwkomers te helpen om in 
onze gemeente thuis te raken?  

Wil je graag werken met mensen met een andere cultuur? Ken je de weg op internet en ben 
je in staat met een digitaal systeem te werken, waarin we de begeleiding van deelnemers 
volgen? Wil je een nieuwkomer coachen om zelfredzaam te worden in onze gemeente? Dan 
is een inzet voor het project Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers echt iets voor jou! 

Ook als je je voor dit project wil inzetten als tolk (Arabisch of Tigrinya) ben je zeer welkom. 

Wat kun je verwachten: 
Heel veel waardering, goede begeleiding van ervaren coördinatoren, een voorbereidende 
basistraining met na afloop een certificaat, intervisie, (thema)bijeenkomsten, persoonlijke 
ontwikkeling, contact met andere vrijwilligers en vergoeding van gemaakte kosten.  

Wie zijn wij?  
Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie met meer dan 25.000 vrijwilligers die 
meer dan 70.000 mensen een steuntje in de rug geven. Ale maatschappelijk begeleider krijg 
je ondersteuning van een team van 3 coördinatoren.      

Interesse?   
Reageer dan op deze vacature! nieuwkomers@humanitaslansingerland.nl  

Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Mieke van Tilburg 
(m.vantilburg@humanitas.nl, 06 53100560) of Tessa Turner (t.turner@humanitas.nl, 06 
51020427), Coördinatoren Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers bij Humanitas    
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