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Stagevacature Stichting ROS - HBO Social Work
Begeleiding, ondersteuning en empowerment van vluchtelingen
zonder verblijfsvergunning.
Over Stichting ROS
Stichting Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt vertegenwoordigt de
belangen van migranten zonder wettige verblijfspapieren in Rotterdam. Stichting
ROS richt zich op uitgeprocedeerde asielzoekers en (arbeids)migranten zonder
verblijfsvergunning, en helpt hen o.a. door:
• Noodopvang
• Begeleiding bij terugkeer
• Een juridisch / medisch spreekuur
• Nederlandse les
• Empowerment-activiteiten
In de noodopvang wonen +/- 16 ongedocumenteerde, voornamelijk vrouwelijke
vluchtelingen die geen asielvergunning hebben gekregen. Met hen werken we aan
zelfredzaamheid, hier of elders. Een enkeling krijgt uiteindelijk alsnog een nieuwe
procedure, maar velen moeten zich oriënteren op terugkeer of illegaal verblijf in
Nederland. Dat is niet altijd even makkelijk.

Functie-omschrijving

Bewoners en bezoekers van de ROS kloppen aan met een grote variëteit aan
problemen. We zoeken daarom studenten die bereid zijn om met hulpvragen te
werken die uiteenlopen van ‘mee naar de dokter’ tot ‘een formulier invullen’ tot
langere begeleidingstrajecten, gericht op zelfredzaamheid, talent-ontwikkeling of
stressreductie.
Je zal werken met volwassen mensen die vaak nare dingen hebben meegemaakt,
soms niet goed Nederlands of Engels spreken, of erg teruggetrokken zijn. We
zoeken dus studenten die makkelijk gelijkwaardig contact kunnen maken en hun
gedrag kunnen afstemmen op de cliënt.
De stage zal bestaan uit 2 dagdelen, waarvan je 1 dagdeel meeloopt met één van
de medewerkers (ofwel bij het donderdag-spreekuur, ofwel bij empowerment-

activiteiten op woensdag, ofwel bij het bewoners-spreekuur op maandag) en 1
dagdeel, vrijdag, een lunch / activiteit organiseert met de bewoners. Elke student
heeft dus een eigen middag, en de drie studenten zijn samen aanwezig op de
vrijdagmiddag. De vrijdag is altijd een gezellig moment waarop één van de
bewoners haar kookkunsten presenteert: een goed moment om contact te maken
en initiatieven te bespreken.
De bedoeling is dat de drie studenten, al dan niet gezamenlijk, projecten of
activiteiten zullen opstarten die aansluiten bij de hulpvragen van bewoners. Hierbij
zullen jullie begeleiding krijgen vanuit de organisatie. Ook zullen jullie gedurende
het jaar af en toe ‘gematcht’ worden met een bewoner om aan een concrete
hulpvraag te werken. De uitdaging is dan om samen een plan te maken en de
ander daar zoveel mogelijk aan te houden.
Kortom, we zoeken zelfstandige studenten die kunnen functioneren in een
informele organisatie. Je moet tegen een stootje kunnen, initiatief nemen, zeer
uiteenlopende taken willen oppakken en makkelijk contact kunnen maken met
mensen met een andere cultuur en in een ingewikkelde situatie. Voorkeur gaat uit
naar vrouwelijke studenten, diversiteit is natuurlijk welkom, talen (Frans,
Arabisch) spreken een pré. Ook is het fijn als je in Rotterdam woont. VOG moet
aangevraagd worden. Gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 13 juli.

