
 

 

De Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU) is een hulporganisatie 

die bed, bad, brood én sociaal- juridische begeleiding biedt aan asielzoekers die 

uitgeprocedeerd zijn geraakt en geen recht (meer) hebben op overheidsvoorzieningen. 

Samen met de cliënt kijken wij of er perspectief is om alsnog te werken aan een 

(nieuwe) procedure voor verblijf in Nederland of dat terugkeer naar het land van 

herkomst een mogelijkheid zou zijn. Wij vinden het ontoelaatbaar om deze kwetsbare 

groep mensen op straat rond te laten zwerven. Daarom vangen wij hen op en werken 

aan een duurzame oplossing voor deze problematiek. Momenteel ondersteunen wij circa 

100 mensen door middel van onderdak, leefgeld en sociaal-juridische begeleiding.  

 

We zijn op zoek naar een nieuwe collega die ons team komt versterken:  

 

Medewerker woonbegeleiding en sociale activering 
16-20 UUR PER WEEK 

  
Functie-inhoud: 

Verspreid over 23 woningen en verdeeld in aparte mannen- en vrouwenhuizen worden 

onze cliënten opgevangen. Zij zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer in huis 

en dragen zorg voor het schoonhouden van de woning. Als medewerker woonbegeleiding 

help jij het harmonieus samenleven in goede banen te leiden en kunnen bewoners bij je 

terecht met eventuele vragen of calamiteiten. Als woonbegeleider ga je regelmatig op 

huisbezoek om te kijken hoe het samenleven in de huizen verloopt, verwerk je informatie 

inzake woonbegeleiding en zet deze om in actiepunten. Je doet plaatsingen en 

opleveringen van bewoners en signaleert en bespreekt knelpunten. Daarnaast ga je in 

gesprek met bewoners t.a.v. mogelijkheden voor dagbesteding, cursussen/opleidingen 

en praktijkleerplekken. De ene bewoner redt zich prima. De ander heeft al moeite met 

überhaupt het bed uitkomen.  Jij richt je vooral op degene die wat extra ondersteuning 

kunnen gebruiken en neemt deel aan vergaderingen rondom activering georganiseerd 

vanuit de organisatie PAS.  

 

Functie-eisen: 

- Je functioneert op minimaal MBO4/MBO+ niveau, en hebt een opleidingsachtergrond 

richting maatschappelijk werk of relevante werkervaring met de doelgroep.  

- Je hebt ervaring met het activeren en begeleiden van mensen.  

- Je kunt verbinding maken met de doelgroep en bent nieuwsgierig naar hun leefwereld, 

behoeftes, ideeën en interesses.  

- Je denkt in mogelijkheden, bent initiatiefrijk en hebt een improvisatievermogen in 

crisissituaties.  

- Je bent assertief, flexibel en duidelijk in je communicatie naar bewoners, je luistert 

naar wensen en ideeën maar stelt tegelijkertijd grenzen en biedt duidelijkheid.  

- Je bent goed in overzicht houden en gaat systematisch te werk.   

- Je bent bekend met MS office; het bijhouden van voortgangsrapportages en 

begeleidingsplannen vormt voor jou geen probleem.   

- Je kan zowel zelfstandig als in een teamverband werken.   

 

Wat bieden wij jou? 

- Je kunt van betekenis zijn voor een grote groep kwetsbare ongedocumenteerden 

in Utrecht.  

- Je komt te werken in een enthousiast gedreven team op een dynamische plek.  

- Je krijgt een contract voor 1 jaar voor 16 of 20 uur per week, met uitzicht op 

verlenging.  



 

 

- Het salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform cao social werk, schaal 6.  

 

Herken jij jezelf in bovenstaande functie? Dan maken we graag kennis met jou! Stuur je 

CV en motivatiebrief voor maandag 13 februari naar Rana van den Burg 

ranavandenburg@sndvu.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 16 en 

vrijdag 17 februari.   

 

Meer informatie over onze organisatie kan je vinden op www.sndvu.nl of op onze 

facebookpagina www.facebook.com/stichting-noodopvang-dakloze-vreemdelingen-

utrecht-401352053269335/ Voor informatie over de functie kan je bellen met Rana van 

den Burg 030-2933378 of stuur een mail naar ranavandenburg@sndvu.nl  
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