
Vluchtelingenwerk Dalfsen 
zoekt nieuwe vrijwilligers !  

 

‘Je geeft wat, maar je krijgt er ook iets voor terug. Het geeft 
zoveel voldoening om te zien hoe ze zich steeds beter zijn gaan 
redden.’ 
    

Bij verhuizen komt veel kijken. Dat geldt zeker voor vluchtelingen die voor 

het eerst in een Nederlandse gemeente komen wonen. Steek je graag je 

handen uit je mouwen om iemand goed op weg te helpen? Dan zoeken we 
jou! Volgend jaar komen er meer vluchtelingen in Dalfsen wonen en we 

hebben hard uitbreiding van het team nodig. 

Als maatschappelijk begeleider ondersteun je vluchtelingen die nieuw zijn 

in de gemeente Dalfsen (Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld).  Aan de 
hand van een checklist vragen jullie samen voorzieningen aan, zoals een 

uitkering, inrichtingskrediet en toeslagen. Ook help je bij het regelen van 
een huisarts, school, energiemaatschappij, verzekeringen, 

internetaansluiting etc. Je geeft uitleg over hoe zaken in Nederland 
geregeld zijn en neemt regelmatig samen de post door. De begeleiding 

duurt maximaal achttien maanden. De voortgang houd je bij in een 

cliëntenregistratiesysteem (VVS). 

Dit levert het je op 

• Een stimulerende werkomgeving met ruimte voor je eigen 
ontwikkeling. 

• Volop mogelijkheden om meer te leren over andere culturen. 
• Prettig team onder begeleiding van een beroepskracht. 



• Uitgebreid inwerkprogramma en de mogelijkheid om daarnaast 
allerlei cursussen te volgen. 

• Reis- of onkostenvergoeding. 

Wat heb je nodig om  maatschappelijk 
begeleider te worden? 

Als maatschappelijk begeleider heb je kennis van de sociale kaart van 

Dalfsen of ben je bereid deze te verwerven. Wij hebben hiervoor een 
handig handboek. Je laat je niet afschrikken door bureaucratische 

regelgeving en formulieren (zowel op papier als digitaal) en je kunt 
duidelijk maar eenvoudig uitleg geven. Je werkt graag zelfstandig, staat 

stevig in je schoenen en kunt je eigen grenzen goed bewaken. Je bent 
minimaal twee dagdelen per week beschikbaar, het liefst voor een periode 

van minimaal twee jaar. Uiteraard verwachten wij een respectvolle 
houding ten opzichte van cultuurverschillen en een integere omgang met 

vertrouwelijke informatie. Van al onze medewerkers vragen wij een 

Verklaring omtrent Gedrag. 

Interesse? 

Meld je dan aan bij Celia Nitrauw, teamleider in Dalfsen: 
cnitrauwdul@vluchtelingenwerk.nl 
 


