
 

VluchtelingenWerk Haarlemmermeer in Hoofddorp zoekt een vrijwilliger voor de functie 

INTEGRATIECOACH 
Voor maatschappelijke ondersteuning 

VluchtelingenWerk Haarlemmermeer is een professionele vrijwilligersorganisatie en onderdeel van de 
Vereniging VluchtelingenWerk Nederland, een breed samengestelde organisatie die op basis van de 
Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens zich inzet voor de bescherming van asielzoekers en 
vluchtelingen. 

Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer is op zoek naar een integratiecoach die bereid is zich op vrijwillige basis 

voor het goede doel in te zetten. Als maatschappelijk begeleider bied je hulp en ondersteuning aan vluchtelingen die 

zich vanuit een asielzoekerscentrum vestigen in de gemeente. Van hen wordt verwacht dat zij op termijn zelfstandig 

kunnen deelnemen aan de maatschappij. Jouw rol is begeleiding bieden bij dit integratieproces. Hierbij word je 

aangestuurd door de teamleider en werk je samen met andere vrijwilligers, de gemeente en diverse andere 

organisaties en instanties.  

Je houdt je bezig met: 

• het aanvragen van verschillende voorzieningen zoals een uitkering, toeslagen en dergelijke; 

• uitleg geven over procedures en instanties en bemiddelen in het contact; 

• helpen bij het invullen van formulieren, zowel schriftelijk als digitaal; 

• het opbouwen van een vertrouwensband, bieden van een luisterend oor en indien nodig 
doorverwijzen van de cliënt naar relevante partij; 

• het begeleiden en coachen naar zelfredzaamheid; 

• dossieropbouw, verslaglegging en bijhouden van vooruitgang in het cliëntvolgsysteem. 
 

Wij vragen dat je: 

• beschikt over een HBO werk- en denkniveau; 

• affiniteit hebt met de doelgroep; 

• nauwkeurig werkt; 

• goede communicatieve en administratieve vaardigheden hebt; 

• goed in teamverband kan werken; 

• voor minimaal 6 maanden beschikbaar bent tijdens kantoortijden voor gemiddeld 1 dag per week. 
 
Wij bieden jou: 

• zinvol en boeiend vrijwilligerswerk in een gezellig team; 

• ondersteuning door een teamleider en ervaren collega’s; 

• basisscholing en mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling via trainingen en het cursusaanbod van 
VluchtelingenWerk; 

• evt. reis- en onkostenvergoeding en verzekering tijdens werktijd. 
 

Heb je belangstelling of wil je meer informatie? 
Voor meer informatie kan je contact op nemen met Marion van Berkum via 
haarlemmermeer@vluchtelingenwerk.nl . Bij belangstelling ontvangen we graag een motivatie met je cv. 
Deze kunnen gemaild worden naar haarlemmermeer@vluchtelingenwerk.nl 
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