
Vacature: Jongerenwerker Here to Support 

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

bieden aan jonge ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam. In Amsterdam worden 

ongeveer 500 ongedocumenteerde mensen opgevangen en begeleid binnen de LVV-pilot 

(Lokale Vreemdelingen Voorziening), een samenwerking tussen het Rijk en de Gemeente 

Amsterdam. Ongeveer 50 van deze mensen zijn jonger dan 23 jaar oud, waarvan een groot 

gedeelte 18 of 19 jaar oud zijn, en sommigen minderjarig, en afgelopen jaar zijn ingestroomd 

in de gemeentelijke opvang. Zij hebben al een asielprocedure doorlopen toen zij als 

alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMV) in Nederland aankwamen, maar kregen een 

afwijzing op hun asielverzoek.  

Youth to Support faciliteert twee keer per week een jongerenhuiskamer voor deze 

doelgroep. Op een laagdrempelige manier komen we hier samen om met de jongeren te 

zijn, koffie te drinken, spelletjes te spelen en gesprekken te voeren. Daarnaast willen wij hier 

ondersteuning bieden en een Casemanager+ rol vervullen. Ons doel is om deze jongeren 

begeleiding aan te bieden ter preventie van psychische problematiek en perspectief te 

bieden en te begeleiden naar een succesvolle (opvolgende) asielaanvraag. Zo dragen wij niet 

alleen bij aan de toekomst van deze jongeren, maar ook aan een versnelde, en bovendien 

positieve, doorstroom (uitstroom) van de LVV-pilot. Ons doel is om de (mentale) gezondheid 

van alle jongeren te versterken en te zorgen dat zij niet afglijden door gebrek aan zorg, 

aandacht en activiteiten. 

Voor het Youth to Support project zoeken we een jongerenwerker om ons team te 

versterken in Casemanagement+: aanwezig zijn in de huiskamer, het ondersteunen van 

jongeren in hulpvragen, het meegaan naar afspraken, meegaan naar de huisarts, emotioneel 

support bieden en begeleiden. Ons uitgangspunt is dat we pas goede ondersteuning kunnen 

bieden als we een menselijke maat aanhouden in het project en goed kijken naar wie we 

voor ons hebben. We herkennen ons in de presentietheorie.  

De groep die we ondersteunen bij Youth to Support is zeer kwetsbaar; daarom 

stellen wij als vereiste dat de jongerenwerkers ervaring hebben met het werken met 

kwetsbare jongeren. Daarnaast moet iemand zowel vloeiend zijn in Engels als in Nederlands. 

Het spreken van Tigrinya is een pré, maar niet vereist. Ongedocumenteerde mensen 



verkeren in een precaire positie, en kunnen zich alleen beroepen op ondersteuning van 

kennissen en organisaties omdat ze worden uitgesloten van werk, onderdak en sociale 

participatie. Enige kennis van de organisaties die in Amsterdam ongedocumenteerde 

mensen ondersteunen is daarom wenselijk, echter niet vereist voor deze rol. Omdat wij een 

menselijke maat in het werk centraal stellen, is het fijn als iemand zich flexibel kan opstellen 

in werktijden.  

 

Het aantal uren van deze functie is in overleg; de functie bedraagt minimaal 16 uur. Bij 

interesse heel graag mailen naar info@heretosupport.nl! 

 

 


