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VACATURE BEGELEIDER MAYA ANGELOU OPVANG, 28-32UPW, A’DAM 

 
 
Als persoonlijk begeleider ondersteun je een woongroep van ongeveer 15 vrouwen die op dit moment 
ongedocumenteerd zijn bij hun dagelijkse activiteiten. Je begeleidt ze bij het vinden van een antwoord 
op hun vragen en stimuleert hun zelfredzaamheid. Daarbij richt je je op wat ze wèl kunnen, niet op hun 
beperkingen. 
 
Je bent oprecht geïnteresseerd in je cliënten en beschikt over een sterk empathisch vermogen. Samen 
werk je aan perspectief. Naast persoonlijk begeleider ondersteun je de wooncoördinator ook in het 
runnen van de opvang. Hierbij pak je praktische taken op en zorg je dat de opvang op orde is. 
 
Stuur een motivatie + cv naar voor 25-07 naar bestuur@mayaangelouopvang.nl 
Informatie: Anouk van Nuland (coördinator) via anouk@mayaangelouopvang.nl 
https://www.oneworld.nl/job/persoonlijk-begeleider-vrouwenopvang/ 
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TOELATINGSBELEID 

 
Rb: geen bescherming voor slachtoffer huiselijk geweld in Angola 
Deze vrouw zegt dat ze bang is voor haar oom, die haar heeft verkracht en bedreigd. De IND gelooft dat, 
maar volgens de IND is er in Angola wetgeving die bescherming biedt tegen huiselijk geweld. 
De rechter vindt dat de IND eerst moet uitzoeken of de Angolese overheid wel daadwerkelijk 
bescherming biedt. Volgens het laatste Ambtsbericht uit 2008 is dat niet het geval. (Rb Den Haag, 
NL21.14161, 6.7.22) 
 
Rb: geen bescherming voor slachtoffers huiselijk geweld Iran 
Deze zaak gaat over een moeder en dochter die slachtoffer waren van huiselijk geweld door de vader. Ze 
hebben de politie gebeld maar die heeft niet geholpen. De IND gelooft het huiselijk geweld, maar stelt 
dat de overheid wel helpt. De rechter verwijst naar het laatste Ambtsbericht van 2021 en concludeert 
dat de overheid geen bescherming biedt bij huiselijk geweld. (Rb Groningen, NL21.20341, NL21.20344 en 
NL21.20345, 1.6.22) 
 
Rb: risico voor beide partners bij seks buiten het huwelijk in Marokko 
Deze zaak gaat over een Marokkaans stel wat een kind heeft gekregen zonder getrouwd te zijn. De 
rechter constateert dat seks buiten het huwelijk in Marokko strafbaar is, en dat straffen ook echt 
opgelegd worden. De rechter heeft de IND om nadere informatie gevraagd, maar heeft die niet 
ontvangen. Daarom vernietigt de rechtbank de afwijzing van de asielaanvraag door de IND. Zie hier. 
 
Rb: ook vergunning als verzorgende ouder van NLs kind mogelijk voor stiefmoeder 
Deze zaak gaat over de vraag of de nieuwe partner van de vader van een NLs kind, die vanaf haar 6de 
maand al voor het kind zorgt, ook een verblijfsvergunning op grond van Chavez (verzorgende ouder van 
NLs kind) kan krijgen. De stiefmoeder heeft geen gezag. Maar de echte moeder heeft geen contact met 
het kind. De rechter vindt dat de zorg die de stiefmoeder biedt noodzakelijk is, en dat zij dus toch recht 
heeft op een vergunning als verzorgende ouder. Zie hier. 
 
Rb: terecht intrekken au-pair status want bedoeld als partnervergunning 
Deze Thaise vrouw had een au-pair vergunning. Maar die is ingetrokken door de IND omdat de IND vindt 
dat ze niet als au pair wilde werken, maar eigenlijk bij haar partner wilde zijn. 
De rechter vindt dat de IND dit terecht heeft besloten. Want beide partners hebben niet consistent 
verklaard over het begin van de relatie. De au pair heeft niet deelgenomen aan het culturele programma 
van het gastgezin en het au pair bureau. Ze heeft al heel snel besloten dat het niet klikte met het eerste 
gast-gezin, hetzelfde bij het tweede gastgezin, en is daarna bij haar partner gaan wonen. Zie hier. 
 
 

WAT IS ER TE DOEN 

 
Conference: 20 years of Women in Exile, 4 to 7 August, Berlin 
Over the past two decades, we have broken many visible and invisible borders. At these borders, refugee 
women’s autonomy and freedom of movement are regimented, their choice of where and how to live is 
externally determined. We are part of a global human community. We collected our knowledge and 

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:6398
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:6485
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:6251
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experiences in our book “Women in Exile – Breaking Borders to Build Bridges” which will be published on 
the occasion of the International Women Conference.   
We invite all refugee women and friends in solidarity to come to the conference!Let’s build a world 
without borders, a world that overcomes the effects of colonization and ends exploitation and plunder.  
For the right to come, the right to go, and the right to STAY! Zie hier 
 
No Border Camp Nederland, (Zuid Holland), 8-14 aug, ook voor ongedocumenteerden! 
Thema's als grenzen, EU-beleid en vluchtelingen staan centraal. We houden workshops, lezingen, 
activiteiten, muziek en kunstuitingen die raakvlakken hebben met deze thema's. Ook vinden acties plaats 
die ofwel een laag risico, of een hoog risico met zich meebrengen. 
Voor ongedocumenteerden / vluchtelingen en migranten zijn er tolken en er is reisgeld. We zijn nog op 
zoek naar medeorganisatoren, ook ongedocumenteerden. Alle hulp en ideeën zijn welkom! 
Neem contact op met Sybrand Punt via s.punt@stichtinggast.nl of tel 0649825414 
 
Pharos e-learning: Schadelijke praktijken 
In de nieuwe e-learning Schadelijke Praktijken leer je in anderhalf uur hoe je als zorgverlener schadelijke 
praktijken als eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis of huwelijksdwang, ter sprake kunt brengen. En 
je leert wat je kunt doen wanneer je vermoedt dat een kind, jongere of volwassene waar jij mee werkt 
hier slachtoffer van is of dreigt te worden. Zie hier 
 
VSB-fonds: speeddaten voor projecten in Noord-Holland 
Ben je op zoek naar financiële ondersteuning voor een sociaal initiatief in Noord-Holland? In juli en 
augustus zitten onze adviseurs op vrijdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur klaar om met initiatiefnemers 
in gesprek te gaan via een online speeddate. Deze speeddates zijn voor mensen met ideeën die zich 
richten op het meedoen van mensen in de samenleving zodat niemand aan de zijlijn hoeft te staan. 
Maak een afspraak. 
 

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en 
organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS zet 
zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen. 
 

https://www.women-in-exile.net/en/international-women-conference-20-years-women-in-exile/
mailto:s.punt@stichtinggast.nl
https://www.pharos.nl/nieuws/nieuwe-e-learning-schadelijke-praktijken/
https://www.vsbfonds.nl/mens-maatschappij
https://www.vsbfonds.nl/over-vsbfonds/contact/noord-holland

