
Gezocht: Bruggenbouwers, Verbinders en Ondernemende idealisten. 
 
VluchtelingenWerk Hilversum zoekt Bruggenbouwers, Verbinders en Ondernemende Idealisten die 
voor korte of langere tijd de steunpilaar willen zijn voor statushouders die vanuit een AZC in 
Hilversum zijn komen wonen.  
 
Statushouders zijn vluchtelingen die vaak halsoverkop hun thuisland vanwege oorlogsgeweld hebben 
moeten ontvluchten. Voor hen is het niet eenvoudig om zonder kennis van de Nederlandse taal, 
cultuur en bureaucratie een nieuw bestaan op te bouwen. Het team van VW Hilversum ondersteunt 
statushouders in deze opstartperiode met praktische zaken en begeleidt hen richting 
zelfredzaamheid. Als vrijwilliger kunt u hierin een belangrijke rol spelen. We koppelen individuele 
statushouders/gezinnen aan mensen die hen willen helpen wegwijs te raken in de Nederlandse 
samenleving of die taalondersteuning willen geven.  
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om u hiervoor in te zetten. Misschien vindt u het leuk een 
statushouder te helpen wegwijs te maken in de gemeente en te begeleiden naar zelfredzaamheid. In 
dat geval biedt u als integratiecoach steun bij de vestiging in het Gooi en hulp bij praktische zaken. 
Ook helpt u uw cliënt om bijvoorbeeld contact te leggen met de buren en heeft u een signaalfunctie 
als het gaat om zaken van sociaal-maatschappelijke aard, zoals opvoedingsproblematiek of 
vereenzaming. U ondersteunt de statushouders die bij u in begeleiding zijn op het kantoor aan de 
Orchideestraat tijdens het spreekuur en op afspraak. U wordt hiervoor intern opgeleid en krijgt 
daarnaast de mogelijkheid om cursussen en trainingen te volgen. We vragen een minimale 
beschikbaarheid van één dag per week om goed de weg te leren kennen bij de begeleiding die u als 
integratiecoach zult gaan bieden. 
 
Ook kunt u als gezinscoach een gezin van statushouders in hun thuissituatie bijstaan en helpen bij 
het oefenen van de Nederlandse taal. U onderhoudt dan wekelijks contact, ondersteunt bij het 
wegwijs raken in de omgeving en oefent tegelijkertijd de taalvaardigheid. Het is daarbij niet de 
bedoeling dat u lesgeeft, maar dat u oefent in alledaagse situaties. Door de taalvaardigheid te 
vergroten, wordt het voor statushouders mogelijk zelf contacten te leggen en echt deel te nemen 
aan de maatschappij. Verder helpt u bij kleine vragen of problemen, die zich in de beginperiode 
kunnen voordoen. Ook hiervoor krijgt u interne begeleiding, tips en adviezen. Alle vrijwilligers 
worden altijd ondersteund door een professional. 
 
Als vrijwilliger maakt u deel uit van een enthousiast team, dat u graag verwelkomt om samen te 
werken aan een inclusieve samenleving. Lijkt het u leuk om een statushouder te ondersteunen 
tijdens de integratie in de Nederlandse maatschappij? Meldt u dan aan voor een vrijblijvende 
kennismaking via het mailadres van Aandacht Helpt: aandachthelpt@gmail.com. Wij nemen dan zo 
spoedig mogelijk contact met u op. 
 
Bij vragen kunt u contact opnemen met: Dorota Zitvast, teamleider VluchtelingenWerk Hilversum en 
Wijdemeren. E: dzitvast@vluchtelingenwerk.nl, T: 035 6239838. 
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