
VluchtelingenWerk 
Oost Nederland

√	 Vrijwilligers	trainen,	werven	en	selecteren
√	 Voorlichting	en	belangenbehartiging
√	 Ontwikkelen	en	uitvoeren	van	projecten
√	 Kennisdelen	met	samenwerkingspartners
√	 Beheer	Noodfonds

√		 Dit	doen	wij	in	samenwerking	met:
•	 gemeenten	en	provincies
•	 woningcorporaties
•	 onderwijsinstellingen	
•	 welzijnsorganisaties	

•	 IND
•	 COA
•	 Advocatuur	
•	 Nidos

•	 bedrijfsleven	
•	 	partners	in	het	sociaal	

maatschappelijk	domein

VluchtelingenWerk Oost Nederland voor Gelderland en Overijssel 

VluchtelingenWerk Oost Nederland
Oude Oeverstraat 120, 6811 JZ Arnhem
tel 026-370 27 77
www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland



VluchtelingenWerk Oost Nederland bouwt met u mee aan een 
duurzame samenleving.

Veranderende samenleving 
Als geen ander weten wij bij VluchtelingenWerk 
dat uw gemeente in de continu veranderende 
samenleving steeds meer te maken krijgt met 
nieuwe regelgeving en wetten. Ook ten aanzien 
van de opvang en begeleiding van asielzoekers 
en vluchtelingen moet er nu en in de toekomst 
geanticipeerd worden op deze ontwikkelingen. 
Daarmee verandert vanzelfsprekend ook de rol 
van u als gemeente.
Uiteraard volgt onze organisatie alle 
ontwikkelingen op de voet en dat maakt dat wij 
de vragen en problemen waarmee u 
geconfronteerd wordt, kunnen helpen ombuigen 
in kansen op een prettigere samenleving.  
Want dankzij onze deskundigheid, ervaring en 
betrokkenheid kunnen wij u met onze 
dienstverlening helpen adequaat op die 
veranderende rol in te spelen.

 
VluchtelingenWerk op maat
Binnen uw gemeente kan VluchtelingenWerk 
Oost Nederland de integratie van vluchtelingen 
helpen begeleiden. Dat doen wij met trajecten 
die zich richten op inburgering en 
taalverwerving, huisvesting, participatie, 
maatschappelijke en juridische begeleiding.
De integrale aanpak van VluchtelingenWerk en 
het modulaire aanbod van onze diensten zorgt 
voor afstemming op maat. Het aanbod staat voor 
duurzame investeringen in onze samenleving.

Met ons dienstverleningsaanbod, aandacht en 
tijd helpen wij vluchtelingen in uw gemeente 
samen verder.

Kennis- en ervaringscentrum 
De ontwikkelingen binnen onze organisatie 
staan nooit stil. Met ons Landelijk Bureau zijn we 
kennis- en ervaringscentrum voor diverse 
organisaties die met vluchtelingen te maken 
hebben. Ook in onze regio wordt daar geregeld 
gebruik van gemaakt. 

VluchtelingenWerk Oost Nederland voor Gelderland en Overijssel 
 
VluchtelingenWerk Oost Nederland is een professionele vrijwilligersorganisatie. Bij ons staat de 
vluchteling in de samenleving centraal. Onze medewerkers verwelkomen statushouders en helpen hen 
op weg. We gaan uit van de eigen kracht en ondersteunen waar nodig. Dat doen we in 63 gemeenten in 
Gelderland en Overijssel met oog voor wat er in de samenleving speelt. Meer dan 3000 vrijwilligers en 
specialisten helpen op het gebied van juridische en maatschappelijke begeleiding, bij huisvesting, 
zorg, financiën, participatie, scholing en werk. Dienstverlening van Aankomst tot Zelfredzaamheid. 
Wij staan voor een methodische, integrale aanpak. Wij leveren maatwerk en werken vraaggericht.

Rechtspositie/juridisch

•		Begeleiding	asielprocedure

•	 	Begeleiding	gezinshereniging

•	 	Informatie	en	voorlichting

•	 	Kinderen-	en		
jongerenvoorlichtings-
bijeenkomsten

•	 	Toekomst-	en	terugkeer-
gesprekken

•	 	Begeleiding	niet		
gedocumenteerden

•	 	Informatie	over	huwelijk	en	
echt	scheiding

Vestiging

•	 Brede	intake

•	 	Persoonlijk	Plan	Inburgering	
en	Participatie	

•	 	Ondersteuning	bij	praktische	
zaken	om	zo	aan	te	zetten	tot	
zelfredzaamheid

•	 	Wegwijs	maken	in	de	wijk	en	
samenleving

•	 	Persoonlijke	voorlichting	en	
uitleg	inburgering

Zorg

•		Signaleren	en		
doorverwijzen

•	 	Ouderschaps	ondersteuning

•	 	Mindfit

•	 	Lokale	samen	werking	met	
sociale	partners

Financiën

•	 	Voorlichting	financiën	en	
preventie	van	schulden

•	 	Hulp	bij	aanvragen	toeslagen

•	 Cursus	budgetteren

Participatie

•		Individuele	en	groepsgewijze	
ondersteuning	bij	vergroten	
maatschappelijk	netwerk

•	 	Ondersteuning	bij	het	
werkfit	maken	(werknemers-
vaardigheden,	omgang	met		
collega’s	en	culturele	
verschillen,	uitleg	over	en	
toeleiding	naar	vrijwilligers-
werk).

•	 	Participatieverklarings-
trajecten

Inburgering en  
taalondersteuning

•	 	Inburgering;	voorbereiding	
op	B1	examen	en	staatsexa-
men

•	 De	Z-route

•	 	Intake	en	leerbaarheidstoet-
sing

•	 	Oriëntatie	op	de	Nederlandse	
Arbeidsmarkt

•	 	Taalcoachtrajecten	(o.a.	taal	
in	de	praktijk,	op	de	werk-
vloer	en	gezonde	taal)

•	 Conversatiegroepen


