
 
 
  

Vrijwilligersvacature  Begeleider BBB+B 
 
Informatie 
Het Meester Geertshuis (MGH) biedt aandacht, een helpende hand en inspiratie aan mensen die 
daar behoefte aan hebben. Het centrum is 10 jaar geleden opgezet vanuit de gezamenlijke kerken. 
Het MGH heeft een huiskamerinloop, een spreekuur voor hulpvragen, budgetcoaches voor 
schuldhulpverdeling en diverse activiteiten voor onze bezoekers. 
 
Het MGH biedt ook onderdak aan uitgeprocedeerde en stateloze asielzoekers, waarvan enkelen al 
meer dan 10 jaar in Deventer verblijven. Bed, Bad, Brood en Begeleiding (BBB+B) beschikt over een 
huis waarin 10 bewoners een eigen zit-slaapkamer hebben. Er zijn ook een gemeenschappelijke 
voorzieningen als een keuken en sanitair.  
 
De bewoners ontvangen leefgeld en een voedselpakket. Er zijn twee vrijwilligers die toezicht houden 
op hygiëne, schoonmaak en de praktijk van het samenleven. Het concept in Deventer is afwijkend 
van het landelijk beleid. Deventer heeft gekozen voor 7 x 24 uur opvang inclusief woonbegeleiding - 
de 4e B – en het programma Next Step.  
 
Het samenleven van mensen met traumatische levenservaringen, verwerkingsproblematiek, 
gescheiden familierelaties, verschillende culturen en levensbeschouwingen leidt tot forse spanningen 
in persoonlijk en relationele zin. “Verloren en zinloze levensjaren” tezamen met onduidelijk 
perspectief werkt frustrerend. Met het programma Next Step bieden vrijwilligers van het MGH 
samen met Vluchtelingenwerk de bewoners actieve persoonlijke begeleiding. Er wordt onderzoek 
gedaan naar hun huidige status. Vervolgens wordt onderzocht of, en zo ja, welke opties er zijn om 
alsnog een verblijfsvergunning te kunnen aanvragen. Blijken er -alsnog- geen mogelijkheden tot 
verblijf in Nederland te zijn, dan wordt gevraagd of de uitgeprocedeerde op vrijwillige basis mee wil 
werken aan terugkeer. Hier is begeleiding aan gekoppeld in Nederland en veelal in het thuisland. Het 
programma Next Step is een intensief traject, waarbij de begeleidende vrijwilliger van het MGH een 
belangrijke rol vervult voor de uitgeprocedeerde, maar ook voor de betrokken ketenpartners.  
 
De persoonlijke en groepsbegeleiding -waarvoor deze vacature is gesteld- wordt uitgevoerd samen 
met cluster-coördinator. Beiden moeten elkaar ook kunnen vervangen.  
 
De werkwijze van het Meester Geertshuis is gebaseerd op het gedachtengoed van Geert Groote, de 
Moderne Devotie en de Presentie-theorie van Andries Baart.  

 
 
Profielschets begeleider BBB+B 

• HBO denk- en werkniveau.  

• Interesse en motivatie om onze medemens met complexe levensproblematiek te 
ondersteunen, begeleiden en adviseren in hun huidig leven en voorbereiden op toekomstig, 
vaak onzeker, bestaan.  

• Bij voorkeur kennis van vluchtelingen problematiek.  

• Kritisch kunnen meedenken in het gevoerde vluchtelingen beleid.  

• Constructieve belangenbehartiging van de asielzoeker.  

• Gesprekspartner zijn met diverse ketenpartners.  

• Positieve grondhouding. 



 
 

• Het kunnen voeren van slecht nieuwsgesprekken.  

• Flexibele inzet over meerdere dagen per week, ook voor crisissituaties.  

• Transparant en constructief kunnen samenwerken.  

• Tijdsomvang 16-24 uur per week; een deel daarvan kan ook vanuit huis worden gewerkt.  
 

 
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Theo van der Vegt, clustercoördinator. 
Telefoon: 06- 21 82 73 10 of e-mail: t.vandervegt@kpnmail.nl  
 
Wil je direct solliciteren, stuur dan je motivatiebrief en CV aan Marianne Kok, coördinator Meester 
Geertshuis via marianne@meestergeertshuis.nl  
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