
Profiel voor buddy’s 
 

Er komt heel veel op de vluchtelingen uit Oekraïne af, ze zijn halsoverkop gevlucht en wisten niet wat 

hun eindbestemming zou worden. Wij willen hen graag bijstaan in deze roerige periode en helpen bij 

hun integratie. Alles is nieuw voor hen. Voor de praktische regelzaken op het gemeentehuis, hebben 

we twee mannen bereid gevonden. Maar voor al het andere, heeft Werkgroep ‘Ter Hulpe’ jullie hulp 

hard nodig! Samen met de buddy vindt de vluchteling de weg in zijn nieuwe (tijdelijke) woonplaats in 

Staphorst en in de Nederlandse samenleving. We hopen dat het sociale netwerk én de zelfredzaamheid 

van de vluchteling hierdoor wordt uitgebreid. Jij kunt jouw kwaliteiten inzetten bij onze werkgroep! 

 

De taakomschrijving 

• Je bent gekoppeld aan een vluchteling, voor langere termijn 

• De eerste paar weken ga je minimaal twee keer per week naar de vluchteling toe, daarna in 

overleg minimaal één keer per week 

• Je biedt nabijheid aan de vluchteling, je bent bijvoorbeeld via Whatsapp beschikbaar voor 

vragen van de vluchteling 

• Je bent minimaal drie weken gekoppeld aan de vluchteling, daarna is er een evaluatiemoment 

met de coördinator om te kijken of jullie een ‘klik’ hebben en of dit voortgezet kan worden 

• Je hebt de mogelijkheid om de vluchteling naar je eigen omgeving (thuis) te halen 

• Je gaat in gesprek met de vluchteling over hoe het met hem of haar gaat, en bespreekt de 

wensen en de behoeften van de vluchteling 

• Je gaat in gesprek met de vluchteling over praktische benodigdheden voor het leven in 

Staphorst 

• Uitgangspunt: Buddy-schap is min of meer een onderdeel van de integratie van de vluchteling 

in de Nederlandse maatschappij 

 

Persoonlijke vaardigheden 

• Je dient op een respectvolle manier om te gaan met de vluchteling 

• Je kunt aansluiten bij de hulpvraag van de vluchteling 

• Je kunt Google Translate gebruiken om te communiceren 

• Je hebt het vermogen om samen met de coördinator te reflecteren  

• Je bent betrouwbaar en eerlijk  

• Je kunt signalen opvangen van de vluchteling: als je iets niet vertrouwt, neem je contact op 

met de coördinator 

 

Afspraken 

• Je onderschrijft de visie van Werkgroep ‘Ter Hulpe’ 

• Je handelen is gebaseerd op Gods Woord, dat is je uitgangspunt 

• Je hoeft geen dingen te betalen voor de vluchteling 

• Je houdt je aan de gemaakte afspraken met de vluchteling 

 

Gods zegen gewenst met dit mooie (vrijwilligers)werk! 


