
Gemeente aan het woord
Annelies Bongers: “Het VIP 2-traject verdient zich terug.”
“Vluchtelingen die in onze gemeente komen wonen willen wij direct 
iets kunnen aanbieden op het gebied van werk. Wat mij betreft hoort 
toeleiding naar de arbeidsmarkt tot de basis van integratie. VIP2 is 
een zeer geschikt traject om in te zetten. VIP2 biedt maatwerk en één-
op-éénbegeleiding. VluchtelingenWerk heeft ongelooflijk veel ervaring met vluchtelingen. 
Doordat zij ook maatschappelijke begeleiding bieden, kennen ze de individuele situatie van 
de vluchteling goed. Zij werken bovendien met vrijwilligers die vrijwel altijd inwoners van 
onze gemeente zijn. Daardoor wordt ook het draagvlak in de gemeente voor deze doelgroep 
vergroot. Twintig trajecten zijn inmiddels afgerond, en de volgende twintig starten nu.  
Het VIP2-traject verdient zich terug doordat mensen uit de uitkering gaan, maar vooral omdat 
zij de kans krijgen om met een realistisch perspectief aan hun toekomst te bouwen.”

Annelies Bongers,  
Senior beleidsadviseur sociaal domein, Gemeente Leidschendam-Voorburg

Enthousiast?
Bent u enthousiast geraakt om kennis te maken met de projectleider in uw gemeente? Neem dan 
geheel vrijblijvend contact op en laat u informeren over de mogelijkheden.

•  Joep Avontuur  - regio Zuid-Nederland
 javontuur@vluchtelingenwerk.nl
 06 33808126    
  
• Radboud Fransen - regio Zuidwest-Nederland
 rfransen@vluchtelingenwerk.nl
 06 51224097

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

VluchtelingenWerk Nederland
Postbus 2894 
1000 CW Amsterdam
info@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl  

Dit project wordt medegefinancierd door het fonds voor asiel, 
migratie en integratie en de Rabobank Foundation.

Rachid (40) uit Syrië verkoopt kaas in Amsterdam

Mahmood (49) uit Iran is fietsenmaker

Maak vluchtelingen in uw 
gemeente arbeidsfit
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Wat biedt VIP 2

Project VIP 2 heeft een landelijke dekking. VluchtelingenWerk is actief in meer dan 60 
gemeenten.Samenwerking is dus altijd dichtbij en op maat. Het VIP2-traject van 6 maanden 
bestaat uit:
 
•  Negen tot twaalf groepstrainingen  

Hierbij kunt u denken aan het leren 
solliciteren en inzicht krijgen in de 
Nederlandse arbeidsmarkt. 

•  Eén-op-ééncoaching  
Ervaren, vrijwillige arbeidscoaches 
begeleiden vluchtelingen individueel en 
intensief tijdens het gehele traject. 
Samen met de trainer biedt de 
arbeidscoach maatwerk.

 

 
•  Het opdoen van praktijkervaring d.m.v. 

een werkervaringsplek
  Vluchtelingen maken kennis met het 

bedrijfsleven door het lopen van een stage 
of zelfs een BBL-traject binnen een bedrijf. 

Na afloop van het traject zijn de deelnemers 
goed voorbereid op de arbeidsmarkt en 
hebben zij bovendien aan zelfvertrouwen 
gewonnen. 

Het hebben van werk is één van de belangrijkste succesfactoren voor een succesvolle en 
snelle integratie. Vluchtelingen in uw gemeente kunnen op deze manier volwaardig 
meedraaien in de Nederlandse samenleving. Vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning willen zelf ook graag aan de slag. Door u als gemeente aan te 
sluiten bij project VIP 2* maakt u gebruik van de beschikbare middelen, de expertise en 
het netwerk van VluchtelingenWerk Nederland. Zo zorgen we er samen voor dat 
vluchtelingen een goede start kunnen maken op de arbeidsmarkt.

Over project VIP 2

VluchtelingenWerk biedt met het project  
VIP2 – Vluchtelingen Investeren in Participeren – 
een speciaal maatwerktraject aan dat de 
afgelopen twee jaar is ontwikkeld. Dit traject 
wordt inmiddels aangeboden in ruim 60 
gemeenten door het hele land. Deelnemers leren 
met de VIP-methodiek vaardigheden die zij nodig 
hebben voor het vinden van een passende baan 
of opleiding in Nederland. 

Daarnaast krijgen zij een arbeidscoach die hen 
bij dit traject individueel begeleidt. Het opdoen 
van werkervaring vormt ook een essentieel 
onderdeel van het traject. Zowel 
VluchtelingenWerk als de vrijwillige coaches  
– vrijwel altijd afkomstig uit uw eigen gemeente – 
hebben een netwerk van werkgevers. Dit maakt 
het gemakkelijker om bedrijven te werven voor 
werkervaringsplekken. Bovendien vormen 
deelnemende gemeenten samen met werkgevers 
een sterk samenwerkingsverband.

Waarom werken gemeenten samen met 
VluchtelingenWerk Nederland
•  VluchtelingenWerk heeft bijna veertig jaar 

ervaring met het ondersteunen en 
begeleiden van vluchtelingen in Nederland. 
Wij kennen deze specifieke doelgroep als 
geen ander.

•  Wij hebben een integraal aanbod; van de 
aankomst in Nederland naar een 
voorbereiding op de nieuwe toekomst.  
Met de kennis die wij hebben zijn het 
trainings programma en de 
begeleidingsmethodiek ontwikkeld.

•  Onze vrijwillige arbeidscoaches hebben tijd 
voor persoonlijk en één-op-ééncontact met 
de vluchteling tijdens het VIP2-traject. 
Bovendien zorgt hun netwerk voor 
verankering in de gemeente.

•  VluchtelingenWerk heeft ruime ervaring 
met het VIP 2-traject in meer dan 60 
gemeenten. U kunt gebruikmaken van de 
best practices en samenwerken met andere 
gemeenten.

•  Wij hebben een groot netwerk van 
werkgevers opgebouwd, verspreid over heel 
Nederland. Ook de vrijwillige 
arbeidscoaches brengen ieder hun eigen 
netwerk mee. Op deze manier lukt het vaak 
om een passende werkervaringsplek te 
vinden voor de vluchteling.

 
Geef vluchtelingen die kans
Om volwaardig mee te doen in de Nederlandse 
maatschappij, is het hebben van werk van 
essentieel belang. Mensen die een nieuw leven 
moeten opbouwen in Nederland willen niets 
liever dan een passende baan om hun 
kwaliteiten en ambities in te zetten. Project VIP2 
biedt een goede stap richting de arbeidsmarkt. 
Doe mee met uw gemeente en geef 
vluchtelingen de kans op een goede en snelle 
integratie!

*VIP 2 is een vervolg op VIP. Dit eerste project liep van 2015 t/m april 2018.

Sharron (41) uit Jamaica is aan het werk als verzorgende

Meer nodig dan alleen taal
Door bijna veertig jaar ervaring weet 
VluchtelingenWerk Nederland dat het vaak niet 
gemakkelijk is voor vluchtelingen om toe te 
treden tot de arbeidsmarkt. Terwijl zij vaak enorm 
gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan, en 
potentie en doorzettingsvermogen bezitten.  
Wat zij nodig hebben is een kans. Een kans om te 
leren hoe de Nederlandse arbeidsmarkt eruit ziet 
en praktijkervaring op te doen in het Nederlandse 
bedrijfsleven. Als gemeente biedt u vluchtelingen 
deze kans door ze deel te laten nemen aan VIP2 en 
daarmee hun kansen op een baan te vergroten.

Voor wie
Project VIP2 richt zich op de gemotiveerde 
vluchteling in uw gemeente die de Nederlandse 
taal voldoende beheerst om de training te 
kunnen volgen. De deelnemende vluchtelingen 
zijn zo’n twee dagdelen per week beschikbaar en 
bereid om de training te volgen, huiswerk te 
maken en stage te lopen. Zij nemen deel aan 
project VIP2 na instemming van uw gemeente.

Charles (32) uit Nigeria is aan de slag als buschauffeur Foto voorkant: Filmon (28) uit Eritrea is loodgieter

Arbeidscoaches

Mensen in traject

Betrokken bedrijven en gemeenten


