Vertrouwenspersoon
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is op zoek naar een vertrouwenspersoon voor Oekraïense
vluchtelingen. Vanuit diverse opvanglocaties in de regio is aangegeven dat er behoefte is aan een
vertrouwenspersoon voor de vluchtelingen. We zoeken een onafhankelijk persoon waar de
vluchtelingen naar toe kunnen gaan wanneer er bepaalde zaken spelen. De vertrouwenspersoon is er
om de vluchtelingen te beschermen tegen situaties die stress veroorzaken, zoals discriminatie,
pesten, seksuele intimidatie/misbruik, agressie/geweld en werkdruk.
De kerntaak van de vertrouwenspersoon zijn:
-

Het in behandeling nemen van een melding en met de melder in gesprek gaan.
Het geven van voorlichting en zorgen voor preventie
Het signaleren van problemen en vervolgens advies leveren aan het bestuur

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is jouw opdrachtgever. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
(VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. De VRZHZ heeft per 1 januari 2020
ongeveer 438.000 inwoners en beslaat de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard
(gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht,
Hoeksche Waard, Sliedrecht, Molenlanden, Papendrecht, Zwijndrecht). In de VRZHZ zijn voor 10
gemeenten de activiteiten op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing (inclusief
risicobeheersing), brandweerzorg, bevolkingszorg en (grootschalige) geneeskundige hulpverlening
geconcentreerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer Politie, Dienst Gezondheid &
Jeugd, Ambulancevervoer, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschappen en private partners.
Je profiel
Als vertrouwenspersoon voor de Oekraïense vluchtelingen ben je op oproep beschikbaar met een
eventueel basisbedrag voor een populatie van ongeveer 2.000 tot 3.000 vluchtelingen in de regio
Zuid-Holland Zuid. Daarnaast ben je in staat om op basis van de voorgevallen situaties advies te
kunnen leveren aan het bestuur. Van belang is om te beseffen dat je werkt met Oekraïense
vluchtelingen en dat dit een andere doelgroep is dan bij een standaard organisatie. Zo zal je in
aanraking komen met de Oekraïense cultuur, gebruiken en gewoonten. Er bestaat een mogelijkheid
dat je hierbij aan de hand wordt genomen om zo ook deze cultuur te leren kennen.
We zijn op zoek naar een gecertificeerde vertrouwenspersonen (man/vrouw). Je bent proactief met
een hands on mentaliteit die graag aan de slag wil gaan als vertrouwenspersoon voor de Oekraïense
vluchtelingen in de regio Zuid-Holland Zuid.
Interesse? Stuur een mail naar Mirjam Slobbe m.slobbe-voogt@vrzhz.nl en Didien Kok
d.kok@vrzhz.nl

