
Stage: sociaal-juridische begeleiding van mensen zonder verblijfsvergunning 
bij Stichting STIL-Utrecht 

Begeleiden en adviseren van mensen zonder verblijfsvergunning op sociaal- juridisch gebied. 

Uitgebreide omschrijving 

STIL is een solidariteitsorganisatie voor mensen zonder verblijfsvergunning. Al ruim twintig 
jaar helpen we uitgeprocedeerde vluchtelingen en andere migranten zonder verblijfsrecht in 
Nederland op juridisch, medisch en maatschappelijk vlak. 

De meeste mensen bieden we eerstelijns hulp (kort advies, doorverwijzing) tijdens één van 
onze spreekuren. Sommigen van hen komen in aanmerking voor meer intensieve, tweede 
lijns begeleiding. 

 

Sociaal Juridisch Vrijwilliger 

Wij zijn op zoek naar vrijwilliger-stagiaires die ons sociaal juridische team willen komen 
versterken voor 24 uur in de week. 

Zoek jij een stage met inhoud en verantwoordelijkheid, waarin je jezelf zowel persoonlijk als 
professioneel kunt ontwikkelen en waardevolle ervaring op kunt doen? Dan is deze functie 
zeker iets voor jou! 

Je voert intakegesprekken met mensen die met vragen over opvang en/of hun juridische 
situatie bij STIL komen en geeft hieraan opvolging door opvang te regelen, (juridisch) advies 
te geven of mensen door te verwijzen naar instanties die ze kunnen helpen. 

Daarnaast begeleid je je eigen cliënten, ondersteund door ons team en met name de Sociaal 
Juridisch Medewerker. De begeleiding bestaat onder meer uit: 

• dossieronderzoek 
• werken aan verblijfsrecht (dossieropbouw, bewijsvoering) 
• contact onderhouden met advocaten 
• opvangplek zoeken 
• begeleiden van en naar diverse instanties 
• sociale ondersteuning 

Functie-eisen 

• Bij voorkeur een juridische opleiding op HBO of WO niveau (bijvoorbeeld Rechten, 
SJD)  

• Affiniteit met de doelgroep 
• Zelfstandig en integer 
• Communicatief vaardig en sociaal 
• Goede Nederlandse en Engelse taalvaardigheid is vereist, kennis van de Franse taal is 

wenselijk 



• Ervaring is niet nodig, gedrevenheid wel. In de functie van Sociaal Juridisch 
Vrijwilliger heb je veel verantwoordelijkheid. Omdat je het werk het beste leert door 
het te doen, hebben wij voorkeur voor iemand die langere tijd een stage wil doen. Daar 
staat tegenover dat je zeer waardevolle ervaring op doet onder begeleiding van 
een ervaren en gedreven groep mensen. 

 

Interesse? 

Mail je motivatie en c.v naar monique@stil-utrecht.nl 
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