
Vacature: Maatschappelijk begeleider Here to Support

Voor het project Queer to Support zijn wij per direct op zoek naar maatschappelijk werker voor 16

uur per week.

Het project Queer to Support is opgericht door stichting Here to Support om perspectief te bieden

aan ongedocumenteerde LGBTQI+ vluchtelingen in Amsterdam. In Amsterdam worden ongeveer 500

ongedocumenteerde mensen opgevangen en begeleid binnen het LVV (Lokale Vreemdelingen

Voorziening) programma, een samenwerking tussen het Rijk en de Gemeente Amsterdam en

verschillende NGO’s.

Queer to Support faciliteert eens in de twee weken een bijeenkomst voor deze groep op de

maandagavond en elke maandag van 13.00-17.00 een supportdesk waar individuen met hulpvragen

terecht kunnen. Op een laagdrempelige manier komen we hier samen om samen te eten en

gesprekken te voeren en soms nodigen we een gast of spreker uit uit de queer community of

organisaties in de stad.

Daarnaast bieden wij individuele ondersteuning. Ons doel is om deze groep begeleiding aan te

bieden ter preventie van psychische problematiek en perspectief te bieden en te begeleiden naar

een succesvolle (opvolgende) asielaanvraag. Ons doel is om de (mentale) gezondheid van alle

individuen in de groep te versterken en te zorgen dat zij niet afglijden door gebrek aan zorg, aandacht

en activiteiten. Ons uitgangspunt is dat we pas goede ondersteuning kunnen bieden als we een

menselijke maat aanhouden en goed kijken naar wie we voor ons hebben. We herkennen ons in de

presentietheorie.

Functie eisen:

- Ervaring met het begeleiden van kwetsbare mensen is een vereiste, ervaring met

ongedocumenteerden is een pré.

- Je zet mensen in hun kracht en probeert niet alles over te nemen.

- Je spreekt vloeiend Engels en Nederlands.

- In verband met de vertrouwensband die je opbouwt, heb je de intentie om je voor minimaal

een jaar te verbinden aan dit project.

- Omdat wij een menselijke maat in het werk centraal stellen, is het fijn als jij je flexibel kan

opstellen in werktijden.

- Enige kennis van LGBTQI+ asielprocedures is een pré.

Taken:

- Elke maandag aanwezig zijn bij de support desk en om de maandag bij de avond

bijeenkomsten,

- het ondersteunen van ongedocumenteerde LGBTQI+’ers  in hulpvragen,

- het regelen van- en meegaan naar afspraken waar ondersteuning is gewenst.

De functie bedraagt 16 uur per week en is op freelance basis. Bij gelijke geschiktheid gaat onze

voorkeur uit naar iemand die zich identificeert als LHBTQI+ met een migratieachtergrond.

Bij interesse heel graag mailen voor 28 januari naar Malou Lintmeijer (zakelijk directeur) via

malou@heretosupport.nl. Gesprekken vinden plaats in de eerste twee weken van februari.


