Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt
Organisation to Support Undocumented Migrants
Organisation d'Aide aux Sans-Papiers

VICE VERSA
Vrijwillige terugkeer
als kans op een
betere toekomst

VICE VERSA 5.0
Vrijwilliger gevraagd voor coaching bij terugkeer van
uitgeprocedeerde asielzoekers/migranten
Stichting ROS is een belangenbehartigingsorganisatie voor ex-asielzoekers en overige
migranten zonder verblijfspapieren. Het project Vice Versa 5.0 is een onderdeel van de
activiteiten en beoogt ondersteuning op maat bij vrijwillige terugkeer naar het land van
herkomst. Doel is dat mensen de regie over hun eigen bestaan (weer) in handen nemen.

Voor dit project zoeken we een vrijwilliger uit de Marokkaanse
gemeenschap voor ± 8 uur per maand (M/V)
Het terugkeertraject vraagt coaching op maat, afgestemd op het individu. Samen zoeken we naar
mogelijkheden om de terugkeer te faciliteren via vaktraining, ondernemerschapstraining,
toekomst/businessplannen, een financiele bijdrage na terugkeer, en monitoring in het land van
herkomst.
Taken van de terugkeercoach:
-

Werven van potentiële deelnemers voor terugkeerproject Vice Versa 5.0.
Geven van voorlichting over terugkeermogelijkheden.
Helpen bij het opheffen van obstakels bij terugkeer.
Helpen bij het verkrijgen van identiteits- en/of reisdocumenten bij ambassade.
Begeleiden van het terugkeertraject onder supervisie van de professionele werkers.
Businessplan/toekomstplan uitwerken passend bij de financiële re-integratiebijdrage.
Stimuleren tot training voor vertrek.
Helpen bij het zoeken en contacten onderhouden met samenwerkingspartner in land van
herkomst in het kader van monitoring.
Tolken en vertalen van documenten en facturen.

Een terugkeercoach is iemand die:
-

Affiniteit heeft met de doelgroep van mensen zonder papieren en het thema van migratie.
Vrijwillige terugkeer ziet als een redelijke optie naast andere opties.
De Arabische taal beheerst.
In staat is schriftelijk en mondeling te rapporteren.
25 jaar is of ouder.

Als vrijwilliger komt u in een kleine maar boeiende organisatie met ruime ervaring in ondersteuning
van migranten zonder verblijfspapieren. U wordt ondersteund door professionele werkers. U kunt
deelnemen aan trainingen/cursussen. En u krijgt een vrijwilligersvergoeding volgens afspraken.
Uw reactie, graag met c.v., sturen naar:
Theo Miltenburg: theo@stichtingros.nl voor meer info: 06-22026782
Marije Companjen: marije@stichtingros.nl voor meer info: 06-48017902
Kim Op het Veld: kim@stichtingros.nl voor meer info: 06-28478554
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