
VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland komt op voor de belangen van asielzoekers, vluchtelingen en 

andere migranten in de provincies Zeeland en Zuid-Holland. Voor ons nieuwe Vluchtverhaalanalyse-team 

(VVA-team) zijn we op zoek naar:

Dossiertijgers die zich willen vastbijten in asielzaken

op zoek naar nieuwe openingen ( m/v, vrijwillig )

Werkzaamheden:

Als juridisch begeleider Vluchtverhaalanalyse analyseer je op basis van het dossier het vluchtverhaal van de 

cliënt. Je maakt inzichtelijk waar de sterke en waar de zwakkere kanten van het vluchtverhaal zitten. Na het 

afronden van de analyse zorg je voor een heldere overdracht. Het kan zijn dat dossieranalyse aanleiding 

vormt om een nieuwe aanvraag in te dienen, als dat voldoende kans maakt. Ook is het mogelijk dat vertrek 

uit Nederland een optie is die verder uitgezocht moet worden.

De werkzaamheden kunnen plaats vinden vanaf verschillende locaties, maar voer je uit voor de gehele regio 

Zuidwest-Nederland.

Taken van de begeleider:

– Op basis van de vreemdelingenwet analyseren van asieldossiers van cliënten en daarvan een 

Vluchtverhaalanalyse maken.

– Opstellen van een actieplan ter ondersteuning van de asielprocedure.

– Onderzoek naar andere vormen van perspectief. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot een aanvraag voor een 

reguliere verblijfsvergunning of doormigratie naar een derde land.

– Onderhouden van contacten met belanghebbenden.

– Bijhouden van landeninformatie en landenbeleid (informatie wordt aangeboden vanuit het Landelijk Bureau).

We vragen:

– Minimaal HBO werk- en denkniveau

– Interesse in juridische kwesties, bereidheid zich hierin te verdiepen

– In staat om systematisch te werk te gaan

– Analytisch vermogen

– In staat tot zelfstandig werken

– Goede communicatieve vaardigheden

– Flexibiliteit en stressbestendigheid

– Bereidheid specifieke trainingen voor Toelating en VVA te volgen

– Integer om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie

– Beschikbaarheid van minimaal 2 dagdelen per week

Wat bieden wij?

– Een stimulerende en uitdagende werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng;

– Een uitgebreid en professioneel scholingsaanbod vanuit het Landelijk Bureau VluchtelingenWerk;

– Een klein, hecht en gemotiveerd team van vrijwilligers;

– Professionele begeleiding op de werkvloer;

– VluchtelingenWerk biedt verder een inwerkprogramma, scholing en reis- en onkostenvergoeding.



Informatie en sollicitatie:

Ben je enthousiast over deze functie? Neem dan contact op met Oscar Lemmens van VluchtelingenWerk op 

olemmens@vluchtelingenwerk.nl of 06-83186879 (werkzaam op dinsdag, woensdag en donderdag).

mailto:olemmens@vluchtelingenwerk.nl

