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versie mei 2021

AFDELING INTEGRATIE & PARTICIPATIE

Inburgeringsspreekuur
Voor statushouders die inburgeringsplichtig zijn.

Begeleiding bij vinden taalaanbieder, DUO lening, rechten en plichten omtrent inburgering. 
Alleen op afspraak: : vrijdagdag 10:00-12:30

Contactpersoon: Thirza Helderman & Lenny Kwisthout

Servicepunt Belasting
Voor statushouders die vragen hebben over belastingzaken.

Begeleiding bij problemen met toeslagen en aanslag inkomstenbelasting
Hoe: afspraak maken bij Carlijn Beije of Toine Joosten

cbeije@vluchtelingenwerk.nl  of tjoosten@vluchtelingenwerk.nl

Coaching vestiging
Voor vluchtelingen die zich net in de gemeente hebben gevestigd.

Begeleiding bij belangrijke zaken betreffende vestiging in een gemeente.
Contactpersonen:  Lenny Kwisthout

Servicepunt Financiële zaken
Vluchtelingen (preventief) ondersteunen bij financiële problemen middels budgetopleiding,

individueel , en een spreekuur voor urgente/korte vragen.
Hoe: afspraak maken via Carlijn Beije cbeije@vluchtelingenwerk.nl  

Maatschappelijke begeleiding
Coachtraject gericht op zelfredzaamheid en participatie in de samenleving.

Contactpersonen: Marica Meijer, Frieda Koopmans, Thirza Helderman

 Taal- en netwerkcoaching
Voor Vluchtelingen die hun Nederlandse taal willen verbeteren.

Cliënten krijgen een coach gericht op taalverwerving en deelname aan de samenleving
Contactpersoon: Frieda Koopmans

AFDELING JURIDISCH

Gezinshereniging
Voor vluchtelingen die gezinshereniging willen.

 Individuele (sociaal juridische) begeleiding van vluchtelingen die gezinshereniging willen. Cliënten
worden geïnformeerd over de juridische procedure in Nederland en ondersteund gedurende dit

traject.
   Contactpersoon: Philippe Ollivier

Juridische begeleiding Ongedocumenteerden
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Voor uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerden uit Den Haag, Haagse
instellingen en particulieren. Ondersteuning middels juridisch onderzoek,

toekomstoriëntatie, informatie en begeleiding. Vertegenwoordiging en belangenbehartiging
van de doelgroep. Deskundigheidsbevordering voor medewerkers van

samenwerkingsinstellingen.
Contactpersoon: Sadhena Moenesar

Toekomstgesprekken: Met Opgeheven Hoofd
Het bespreken van mogelijkheden voor de toekomst met uitgeprocedeerden en met degenen met

een terugkeerwens. Indien een cliënt met VluchtelingenWerk wil terugkeren wordt er in
samenwerking met een partner in het land van herkomst een re-integratieplan opgesteld.

Contactpersoon: Veronique Ehlen (via Sadhena Moenesar)

 Slachtoffers Mensenhandel
Ondersteuning mn op het gebied van verblijfsrecht in samenhang met strafrecht en

arbeidsrecht, voor mensen met een mensenhandel achtergrond, afkomstig van buiten de EU. In
samenwerking met STEK.

Contactpersoon: Sadhena Moenesar

 Regionaal steunpunt rechtsbescherming (RSR)
Onderzoek, advies en informatie op het gebied van verblijfsrecht in de regio Haaglanden.

Contactpersoon:  Sadhena Moenesar


