Stagiair voor het
Meldpunt Vreemdelingendetentie gezocht!
Vanwege de zowel nationaal
als internationaal fel
bekritiseerde
vreemdelingendetentie is
Stichting LOS in 2010 het
Meldpunt
Vreemdelingendetentie
gestart. Het Landelijk
Ongedocumenteerden
Steunpunt zet zich in voor
de basisrechten van mensen
zonder verblijfsvergunning.
Enerzijds vormt zij een
landelijk steunpunt voor
mensen en
organisaties die hulp bieden
aan deze groep en is zij
actief in de politieke lobby
omtrent dit
thema. Anderzijds voert de
stichting projecten uit
rondom mensen zonder
verblijfsvergunning.

Voor ons kantoor in Rotterdam zijn wij per direct opzoek naar een
maatschappelijk betrokken stagiair. Als stagiair ondersteun je
vreemdelingen die vanuit vreemdelingendetentie op ons gratis
nummer bellen. Wij betrekken je als stagiair bij alle facetten van het
Meldpunt. Hierbij kun je denken aan het bijwonen van
beklagzittingen en besprekingen en het doen van literatuur- en
jurisprudentieonderzoek naar aanleiding van juridische en sociale
vraagstukken. Als stagiair krijg je veel zelfstandigheid. Middels het
Meldpunt Vreemdelingendetentie leveren wij een bijdrage aan de
strijd voor betere detentieomstandigheden in
vreemdelingenbewaring.
Wij zijn op zoek naar een stagiair die affiniteit heeft met deze
materie. Je werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit:
- Het uitwerken van beklagprocessen en vreemdelingen bijstaan
in beklagzittingen
- Het volgen van ontwikkelingen in de politiek en de maatschappij
(het Wetsvoorstel Terugkeer en Vreemdelingenbewaring)
- Jurisprudentie bijhouden en analyseren
- De nieuwsbrief opstellen en website up-to-date houden
- Corresponderen met vreemdelingen en de betrokken partijen
(zoals advocaten en organisaties)
- Het opnemen, registreren en verifiëren van meldingen van
vreemdelingen in bewaring
- De meldingen categoriseren, analyseren en bijhouden in een
database
- Het bezoeken van contacten in vreemdelingendetentie

In de afgelopen jaren heeft
het Meldpunt beoogd de
situatie in de detentiecentra
inzichtelijk te maken door
klachten over zowel
misstanden als de
detentieomstandigheden te
verzamelen in een database.
Daarnaast wordt ingezet op
het opvoeren van de
politieke en juridische druk
om de omstandigheden te
verbeteren. Hiertoe wordt
de media geïnformeerd en
worden, met behulp van
advocaten en medici,
juridische procedures over
klachten omtrent de
detentieomstandigheden
gevoerd bij rechterlijke
instanties.

Functie eisen:
- HBO/WO achtergrond (criminologie, rechten, SJD, social work,
of vergelijkbaar)
- Affiniteit met de doelgroep
- Uitstekende Nederlandse- en goede Engelse taalvaardigheid,
een derde taal is een pre
- Drie dagen per week beschikbaar
Wij bieden:
- Zowel een meeloopstage of afstudeerstage is mogelijk
- Een hecht team met leuke collega’s en een informele cultuur
- Veel ruimte voor de ontwikkeling van eigen initiatieven
- Een bijzondere aanvulling voor je CV
- Een stagevergoeding van ongeveer €172 p.m. (bij 3 dagen p.w.)
Stuur een sollicitatiebrief met CV naar:
Revijara Oosterhuis
e: revijara.oosterhuis@stichtinglos.nl
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