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Gezocht: werkgevers die  
vluchtelingen een kans  
bieden

Nieuwsgierig geworden?
Of enthousiast geraakt om kennis te maken? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met  de 
projectleider van VIP bij u in de regio en laat u informeren over de mogelijkheden voor uw bedrijf.

•  Joep Avontuur  - regio Zuid-Nederland
 javontuur@vluchtelingenwerk.nl
 06 33808126    

• Wanda Steiger  
 regio West en Midden-Nederland
 wsteiger@vluchtelingenwerk.nl
 06 12584671
 
  

 
• Radboud Fransen - regio Zuidwest-Nederland
 rfransen@vluchtelingenwerk.nl
 06 51224097 
 
• Melissa Cooke - regio Oost-Nederland
 mcooke@vluchtelingenwerk.nl
 026 3838361
 
• Alinda Bennink - regio Noord-Nederland
 abennink@vluchtelingenwerk.nl
 059 1649145

• Shahiera Sharif - landelijk projectleider 
 shsharif@vluchtelingenwerk.nl
 020 3467354

 www.vluchtelingenwerk.nl/vip 
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Rachid (40) uit Syrië verkoopt kaas in Amsterdam



U wilt gemotiveerde werknemers, meer diversiteit op de werkvloer en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen? Vluchtelingen willen een goede start maken op de 
Nederlandse arbeidsmarkt. U kunt het mes aan twee kanten laten snijden als u zich 
aansluit bij het project VIP van VluchtelingenWerk Nederland.

Vluchtelingen Investeren in Participeren 
(VIP)
VIP is een traject van 6 maanden. Binnen de VIP-
methodiek leren deelnemers vaardigheden die 
nodig zijn voor het vinden van een baan of 
opleiding in Nederland. Het traject bestaat uit een 
groepstraining, één-op-één coaching en het 
opdoen van praktijkervaring. Na afloop zijn de 
deelnemers goed voorbereid op de arbeidsmarkt 
en hebben zij aan zelfvertrouwen gewonnen. Het 
succes van het eerste VIP-project in de afgelopen 
twee jaar resulteert in de voortzetting en het  
verder ontwikkelen van deze aanpak. 
VluchtelingenWerk wil daarmee nog meer 
statushouders arbeidsfit maken.
 
Uw bijdrage
U kunt op verschillende manieren een bijdrage 
leveren om vluchtelingen op weg te helpen naar 
de arbeidsmarkt. U kunt als werkgever het verschil 
maken door iemand de kans te geven om meer te 
leren over de Nederlandse bedrijfscultuur, vaktaal 
te leren en ervaring op te doen. Zo kunt u een 
werkervaringsplek bieden, maar ook een 
bedrijfsbezoek faciliteren of betrokken zijn bij het 
oefenen van sollicitatiegesprekken.

Goed voor uw bedrijf
Met het project VIP snijdt het mes zoals gezegd 
aan twee kanten. U biedt vluchtelingen de 
mogelijkheid hun talent in te zetten. U krijgt er 
een gemotiveerde, potentiële werknemer voor 
terug. Daarnaast brengt u diversiteit in uw 
organisatie. En dit loont, zo blijkt: andere blikken 
brengen vernieuwing, dynamiek en innovatie 
binnen uw bedrijf. Daarbij hechten klanten en 
medewerkers waarde aan werkgevers die 
middenin de maatschappij staan.
 
Bied hen die kans
Talent vindt toch wel zijn weg, zou u kunnen 
denken. Helaas laat de praktijk zien dat 
vluchtelingen vaak een achterstand hebben op de 
Nederlandse arbeidsmarkt. Zij zijn nog bezig met 
het leren van de taal, moeten opnieuw een 
netwerk opbouwen, hebben soms diploma’s die in 
Nederland niet geldig zijn en kennen onze 
arbeidsmarkt niet. Hun vaak enorme motivatie, 
potentie en doorzettingsvermogen om aan de slag 
te gaan, willen ze maar wat graag in daden 
omzetten. Wat vluchtelingen nodig hebben, is een 
kans om praktijkervaring op te doen en het 
Nederlandse bedrijfsleven te leren kennen.

VluchtelingenWerk ontzorgt werkgevers
Met ruim veertig jaar ervaring bij het 
ondersteunen en begeleiden van vluchtelingen in 
Nederland, kent VluchtelingenWerk Nederland als 
geen ander deze specifieke doelgroep. Wij 
hebben een integraal aanbod - van aankomst in 
Nederland naar een toekomst met perspectief. 
Met deze kennis hebben wij de begeleidings-
methodiek en het trainingsprogramma van VIP 
ontwikkeld. 

Elke deelnemer wordt in een groepstraining én op 
individueel niveau intensief begeleid door een 
van onze ervaren, vrijwillige arbeidscoaches.  
De arbeidscoaches fungeren als loopbaancoach, 
ook gedurende de periode dat een vluchteling 
binnen uw bedrijf een werkervaringsplek heeft. 
VluchtelingenWerk ontzorgt en denkt het gehele 
traject met u mee.
 
Gedurende het VIP-project organiseren wij ook 
werkgeversbijeenkomsten, expertmeetings en 
sluiten we aan bij bestaande werkgevers-
netwerken om onze kennis te delen en de relaties 
te verduurzamen. 

De voordelen op een rij
• Een potentieel van gemotiveerd personeel
• Diversiteit op de werkvloer
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen
• Begeleiding vanuit VluchtelingenWerk
•  Training interculturele communicatie 

mogelijk

Werkgever aan het woord
Germen: “Ik ben blij dat ik Rzkallah bij ons een kans kon geven”.
Voor Rzkallah, een ervaren tandtechnicus uit Damascus, gaan de 
dingen binnen een Nederlands bedrijf anders dan hij gewend was. 
Tandprotheticus Germen Versteeg zag hoe gemotiveerd Rzkallah was 
en wilde hem een kans geven binnen zijn bedrijf: een tandtechnisch 
laboratorium. Germen: “Rzkallah is enorm gegroeid, gaat met plezier naar zijn werk en pakt snel 
dingen op. Ik ben blij dat we hem een kans kunnen geven. Werk is zó belangrijk. Hij was al een tijd 
op zoek en het frustreert enorm als je nergens tussenkomt. Het is mooi dat hij nu in zijn eigen 
vakgebied werkt. Dat hij kan doen waar hij goed in is.”

Project Vluchtelingen Investeren in Participeren is een onmisbare stap naar de 
arbeidsmarkt. Sluit u aan met uw bedrijf en geef vluchtelingen die kans.

Charles (27) uit Nigeria is aan de slag als buschauffeur


