Consulent landen van herkomst
Algemene kenmerken
De consulent landen van herkomst informeert, adviseert en ondersteunt individuele asielzoekers en
vluchtelingen inzake duurzame terugkeer. De consulent bemiddelt tussen de cliënt en de lokale partner in
landen van herkomst en ondersteunt tevens de lokale partner bij het re-integratietraject van de terugkeerder
in het land van herkomst. Daarnaast levert de consulent landen van herkomst een inhoudelijke bijdrage aan
kennisoverdracht en capaciteitsversterking binnen het ERSO-netwerk
Doel van de functie
De consulent landen van herkomst is verantwoordelijk voor de bemiddeling tussen enerzijds de vraag van
individuele cliënten t.a.v. terugkeer en anderzijds het aanbod van ondersteuningsmogelijkheden door lokale
partnerorganisaties in landen van herkomst. De consulent landen van herkomst levert tevens een bijdrage
aan de kennisopbouw over en het relatiebeheer met de lokale partnerorganisaties in de landen van
herkomst
Organisatorische positie
De consulent landen van herkomst ressorteert onder de manager Projecten.
Collegiale samenwerking en afstemming vindt plaats binnen het team van consulenten landen van herkomst.
Elke consulent heeft daarbij een specifiek aandachtsgebied qua kennis over en contacten met (ngo's in) één
of meer landen van herkomst en ondersteunt de asielzoekers uit heel Nederland die terugkeren naar die
herkomstlanden.
Resultaatgebieden
Resultaatgebied 1
Activiteiten/
werkzaamheden

Bemiddeling en begeleiding bij terugkeer
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
Resultaat

Informeert en adviseert medewerkers en vrijwilligers die cliënten
begeleiden die terugkeer naar het land van herkomst overwegen.
Voert overleg met betrokkenen binnen VluchtelingenWerk Nederland voor
de overdracht van informatie over individuele cliënten die hebben
besloten terug te keren naar het land van herkomst en neemt de dossiers
en de begeleiding over.
Informeert en adviseert cliënten over terugkeer naar het land van
herkomst, verstrekt informatie over de procedure en beoordeelt welke
stappen voor terugkeer moeten worden gezet.
Zet individuele aanvragen voor terugkeer om naar een plan van aanpak
gericht op terugkeer, conform vastgestelde criteria en richtlijnen.
Bespreekt het plan van aanpak met de cliënt en zorgt voor de uitvoering
ervan in overleg met de partners in landen van herkomst..
Bemiddelt tussen de cliënt en de partners in de landen van herkomst en
stelt conform het ERSO quality framework een re-integratiecontract op
met de cliënt en deze partner.
Ondersteunt de lokale partners bij het re-integratietraject van de
terugkeerder, volgt via digitale monitoring de begeleiding van cliënten in
landen van herkomst tot minimaal 12 maanden na terugkeer, signaleert
knelpunten bij de lokale partners.
Stelt vanuit de monitoring adviezen op ten behoeve van de operationele
aanpassingen binnen het project.
Legt alle relevante informatie inzake individuele trajecten en resultaten op
cliëntniveau vast in VVS.
Bereidt rapportages voor conform de eisen van de subsidiegever.

Terugkeer van cliënten is methodisch en planmatig uitgevoerd en wordt via
digitale monitoring gevolgd. Signalen zijn doorgegeven en vertaald in adviezen.
Op cliëntniveau zijn de resultaten vastgelegd in VVS.

Resultaatgebied 2
Activiteiten/
Werkzaamheden

Relatiebeheer en informatievoorziening
•

•
•
•

•

•
•
Resultaat

Treedt vanuit het landelijke team consulenten landen van herkomst op
als aanspreekpunt voor de hem toegewezen herkomstlanden, zorgt voor
de overdracht van relevante informatie en kennis en de benodigde input
voor de website en communicatie-uitingen.
Ontwikkelt mede voorlichtingsprogramma’s over de terugkeeractiviteiten
en zorgt intern en extern voor de uitvoering ervan.
Organiseert bijeenkomsten voor het terugkeerplatform NL en
internationale partnerbijeenkomsten.
Onderhoudt de relatie op uitvoeringsniveau met belangrijke in- en
externe stakeholders, zorgt voor de overdracht van relevante informatie
en draagvlakverbreding inzake terugkeer en stemt waar nodig de
werkwijze onderling af.
Onderhoudt contacten op uitvoeringsniveau met ketenpartners in
Nederland en lokale partnerorganisaties in landen van herkomst, zowel
ten behoeve van lopende aanvragen als ook ten behoeve van de
uitwisseling en het vergaren van kennis op landenniveau.
Levert, soms ook op locatie, een bijdrage aan de
kennisopbouw/capaciteitsversterking bij lokale institutionele partners in
landen van herkomst, middels voorlichting en informatieoverdracht.
Monitort en administreert de projectresultaten.

Betrokkenen binnen en buiten VluchtelingenWerk zijn adequaat geïnformeerd en
het draagvlak voor terugkeer is vergroot. De samenwerking met ketenpartners in
Nederland en lokale partnerorganisaties is verstevigd.

Profiel van de functie
Kennis
• HBO werk- en denkniveau
• Kennis van ontwikkelingssamenwerking en/of migratieontwikkeling, het Nederlandse asiel- en
migratiebeleid en de maatschappelijke organisaties op het gebied van vluchtelingen en
migratieproblematiek
• Kennis van en werkervaring in herkomstlanden van potentiële terugkeerders
• Kennis van projectmanagement
• Kennis van de voor het werkveld relevante regel- en wetgeving
• Beheersing van de Engelse of Franse taal

