
Contact met mensen die meldingen doen vanuit vreemdelingendetentie,
zowel telefonisch als tijdens bezoek aan detentiecentra
Nieuwsberichten schrijven voor de nieuwsbrief en website 
Aandacht vragen voor de problematische omstandigheden van
vreemdelingendetentie via sociale media en op andere manieren
Contact onderhouden met betrokken partijen zoals advocaten en
maatschappelijke organisaties
Klachten uitwerken en (eventueel) mensen bijstaan tijdens beklagzittingen

Affiniteit met de doelgroep en de werkzaamheden
Ervaring met het voeren van (moeilijke) gesprekken, begeleiding of coaching
HBO of WO achtergrond (bijvoorbeeld in Social Work, Sociaal Juridische
Dienstverlening, SPH, MDW, Rechten, Criminologie, Sociale Wetenschappen)
Uitstekende Nederlandse- en goede Engelse taalvaardigheid, een derde taal is
een pre
Drie dagen per week beschikbaar, deels thuis zo lang dat nodig blijft in
verband met de coronamaatregelen
Minimaal drie maanden, voorkeur voor iemand die langer kan blijven

Een hecht team met leuke collega’s en een informele cultuur
Ruimte voor het ontwikkelen van eigen initiatieven
Een bijzondere ervaring en aanvulling voor je CV
Een stagevergoeding van ongeveer €172 p.m. (bij 3 dagen p.w.)

Voor ons kantoor in Rotterdam zijn wij vanaf halverwege juni 2021 op zoek naar
een maatschappelijk betrokken vrijwilliger of stagiair. In deze functie ondersteun
je mensen die vanuit vreemdelingendetentie ons gratis nummer bellen. Het doel
van het Meldpunt is het verbeteren van hun omstandigheden. 

Wij betrekken je bij alle facetten van het Meldpunt. Naast het te woord staan van
bellers is een belangrijk onderdeel het schrijven van nieuwsberichten over hun
verhalen. Je kan ook bijdragen aan het schrijven van klachten. Ook is het mogelijk
om een specifiek probleem verder te onderzoeken of bij te dragen aan het
belangenbehartiging in brede zin. Wij zijn op zoek naar iemand die zich drie dagen
in de week volledig wil inzetten voor deze doelgroep.

Werkzaamheden

Functie eisen

Wij bieden

VACATURE
 

VRIJWILLIGER/STAGIAIR MELDPUNT VREEMDELINGENDETENTIE

Heb je belangstelling? Stuur vóór 25 mei 2021 een sollicitatiebrief met CV naar:
reinout.meijnen@stichtinglos.nl

 
Het Meldpunt is onderdeel van Stichting LOS, een onafhankelijke organisatie.

Telefoon: 010-7470156 | Adres: Hang 16, 3011GG, Rotterdam
Voor meer informatie kijk op: www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl en www.stichtinglos.nl

Over het Meldpunt
Vreemdelingendetentie

Vanwege de zowel nationaal als
internationaal fel bekritiseerde
vreemdelingendetentie is
Stichting LOS in 2010 het
Meldpunt Vreemdelingen-
detentie gestart. Stichting LOS is
het Landelijk Ongedocumen-
teerden Steunpunt zet zich in
voor de basisrechten van
mensen zonder verblijfs-
vergunning. 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
verblijfs-vergunning. Het
Meldpunt Vreemdelingen-
detentie streeft er naar om de
situatie in de detentiecentra
inzichtelijk te maken en deze te
veranderen, door meldingen
over misstanden en detentie-
omstandigheden te verzamelen,
onderzoek te doen en daarover
te publiceren. Het Meldpunt
behartigt belangen en voert
juridische procedures over de
omstandigheden. Dit in nauwe
samenwerking met andere
maatschappelijke organisaties.


