
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project Ongekend Bijzonder: bijdragen van vluchtelingen aan de stad 
zoekt veldwerkers 

 
Ben jij een tweetalige vluchteling uit (de omgeving van) Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of 
Utrecht? Wil jij verhalen verzamelen voor een uitdagend project? Lees dan snel verder.  
 
Hoe dragen vluchtelingen bij aan de maatschappelijke, economische en culturele ontwikkeling 
van de vier grote steden in Nederland? Om dat te ontdekken is de Stichting Bevordering 
Maatschappelijke Participatie (BMP) in oktober 2013 gestart met het project Ongekend Bijzonder; 
bijdragen van vluchtelingen aan de stad. In het project worden de levensverhalen van 
vluchtelingen voor het voetlicht gebracht in samenwerking met gemeentearchieven, stadsmusea, 
bibliotheken en vluchtelingenorganisaties. 
 
De ideale kandidaat… 
• is een tweetalige vluchteling uit (de omgeving van) Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of 

Utrecht met de volgende achtergrond: 
o voor Amsterdam: Iran, Eritrea, Irak en ex-Joegoslavië 
o voor Rotterdam: Iran, ex-Joegoslavië, Chili en Irak 
o voor Den Haag: Iran, Congo, Somalië en Afghanistan 
o voor Utrecht: Iran, Ethiopië, Afghanistan en Vietnam 

• heeft een academisch of hbo werk- en denkniveau 
• is geïnteresseerd in maatschappelijke, geschiedkundige, culturele en economische 

ontwikkelingen in Nederland en het land van herkomst  
• heeft een uitstekende mondelinge beheersing van het Nederlands en de moedertaal. Dat 

geldt ook voor je schriftelijke beheersing van het Nederlands. De schriftelijke beheersing 
van je moedertaal is voldoende.   

• heeft uitstekende communicatieve vaardigheden en een goed ontwikkeld 
inlevingsvermogen 

• heeft basiskennis van de geschiedenis van Nederland en van de recente geschiedenis van 
het land van herkomst 

• heeft kennis over de positie van vluchtelingen in Nederland en toegang tot de eigen 
gemeenschap 

• is in staat om mensen te werven, enthousiast te maken en te motiveren om hun verhaal te 
vertellen, individueel én in groepsverband 

• heeft ervaring met - of uitgesproken interesse in - het houden van diepte-interviews 
• kan zelfstandig functioneren en samen met andere veldwerkers een hecht team vormen  
• heeft voldoende mogelijkheden, tijd en energie om de drie fases van het project uit te 

voeren  
 
  



Drie fases in het project 
April – oktober 2014 
De veldwerkers krijgen een (gratis) opleiding: elke vrijdag les en 1,5 dag per week 
studiebelasting 
Oktober 2014 – juli 2015 
De veldwerkers verzamelen de verhalen 
Oktober 2015 – september 2016 
De veldwerkers organiseren groepsgesprekken met vluchtelingen en organiseren 
publiekspresentaties (tentoonstellingen, theatervoorstellingen enz.) van de verhalen 
 
Salariëring 
De veldwerkers gaan als freelancers of zzp’ers aan de slag. Zij kunnen rekenen op een maximale 
vergoeding van € 16.000 (afhankelijk van bestede uren) voor de gehele werkperiode na de 
opleiding. 
 
Reageren 
Wil jij verhalen van vluchtelingen verzamelen en voldoe je aan de functie-eisen? Stuur dan vóór 
13 februari 2014 een reactie. Dat kan met een sollicitatiefilmpje of met een brief en CV per e-
mail. Richt je reactie aan mevrouw Afsaneh Azari (a.azari@UAF.nl).  
 
Meer informatie 
Bel voor meer informatie over de inhoud van de opleiding naar Afsaneh Azari: 030-2520835. 
Voor meer informatie over het project zie de website van stichting BMP. 
 
 

  

 
 
Financiers van het project 
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