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Bouwstenen voor een integrale aanpak

De nieuwe Wet inburgering betekent voor u als gemeente meer regie, maar ook meer 

verantwoordelijkheden. Hoe zorgt u voor écht duurzame integratie van vluchtelingen? Hoe helpt 

u hen het best om deel te nemen aan de maatschappij? De taal spreken, de weg kennen, werken, 

wonen? En hoe voldoet u aan de eisen van de overheid?

De enige partij met een integrale aanpak

VluchtelingenWerk biedt een compleet integrale aanpak. Als enige organisatie zijn we al vanaf 

de asielaanvraag, tot en met de integratie, bij de vluchteling betrokken. Ons enorme netwerk van 

specialisten en vrijwilligers helpt vluchtelingen van aankomst tot toekomst, van inburgering tot 

maatschappelijke begeleiding. 

Die brug bouwen we samen

Onze dienstverlening bestaat uit diverse bouwstenen waarmee we samen met u bruggen willen 

bouwen. Van de vluchteling naar de maatschappij, maar ook andersom. We faciliteren graag 

ontmoetingen tussen bewoners, scholen, bedrijven en vluchtelingen, om te ontdekken wat zij voor 

elkaar kunnen betekenen.

Kiest u voor bepaalde diensten een andere partij? Goede kans dat wij hen al kennen!  

En wij werken graag met ze samen. Want samen zijn we de beste bruggenbouwers.
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BREDE INTAKE
Volledig inzicht in talenten, ervaringen en uitdagingen

Een ‘brede intake’ geeft een goed beeld van de kansen en belemmeringen voor een snelle integratie. We kijken 
daarbij naar mogelijke problemen als gevolg van gezondheid, maar ook naar bijvoorbeeld iemands vaardigheden, 
opleiding, werkervaring, gezinssituatie en netwerk. VluchtelingenWerk stemt de uitvoering en inhoud van de 
brede intake af met de gemeente en kan deze al afnemen vóórdat de vluchteling van een asielzoekerscentrum naar 
een gemeente verhuist. De intake vormt de basis voor een realistisch toekomstplan. 



MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING IN DE GEMEENTE
Wegwijs worden in een nieuwe gemeente

Als vluchtelingen van een asielzoekerscentrum naar een gemeente verhuizen, komt er veel  op hen af. Denk aan het 
regelen van zaken rondom basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg, toeslagen, woningzaken en onderwijs. 
Samen met onze maatschappelijk begeleider vindt de vluchteling de weg in de gemeente en leert hij de geschreven 
en ongeschreven regels van de samenleving kennen. We besteden veel aandacht aan het vergroten van het sociale 
netwerk en aan zelfredzaamheid, signaleren problemen en verwijzen door waar nodig. 



INBURGERINGSCURSUS 
Extra persoonlijke aandacht bij inburgering

Wij bieden de B1-route, de onderwijsroute en de Z-route aan. Onze klassikale lessen worden gegeven door  
NT2-docenten, ondersteund door vrijwillige klassenassistenten. Bij signalering van zaken die de inburgering 
belemmeren, verwijzen wij door naar onze maatschappelijke of juridische begeleiders. Daarnaast koppelen we 
cursisten aan een vrijwillige taalcoach. Deze taalkoppels gaan er, buiten de les, samen op uit om de taal te leren. 
VluchtelingenWerk bezit het vereiste keurmerk Blik op Werk en voldoet aan de eisen van de inburgeringswet.



TAALCOACHING  
Onmisbare schakel tussen vluchteling en gemeente

Taal is van onschatbaar belang bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Helaas kennen vluchtelingen vaak niet 
voldoende mensen waarmee zij Nederlands in de praktijk kunnen oefenen. Daarom koppelen wij hen aan vrijwillige 
taalcoaches uit uw gemeente. Samen gaan ze met taal aan de slag, bijvoorbeeld door te studeren in de bibliotheek , 
maar ook door eropuit te gaan naar een supermarkt of een buurthuis.



GEZINSHERENIGING   
Echt bouwen aan de toekomst kan pas als je gezin compleet is

Je kind of partner ver bij je vandaan. Dat zorgt voor enorm veel spanning en verdriet. Wanneer het gezin weer 
samen is, ontstaat meer ruimte om goed te integreren. VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen tijdens de 
ingewikkelde gezinsherenigingsprocedure. Deze start vaak al in het asielzoekerscentrum en dragen we over aan 
onze lokale collega’s als de vluchteling naar een gemeente verhuist. Onze juridische medewerkers begeleiden 
vluchtelingen vanaf het moment van aanvraag tot aan de hereniging. 



AANVULLENDE FINANCIËLE BEGELEIDING    
Een gezonde financiële situatie helpt integratie 

Een gezonde financiële situatie is onmisbaar voor een goede integratie. Daarvoor is kennis nodig van het financiële 
systeem in Nederland en van zaken als budgetteren, financieel vooruitkijken en online bankieren. Ontzorgen 
alleen is niet genoeg. VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen via groepscursussen en individuele 
budgetcoaching om grip te krijgen op hun financiën en om zo financiële problemen te voorkomen. 



LOKALE PARTICIPATIEPROJECTEN    
Zodat de vluchteling en uw gemeente elkaar vinden

Als een vluchteling zich welkom voelt, gaat integratie veel sneller. Daarom werkt VluchtelingenWerk samen met 
andere maatschappelijke organisaties aan lokale projecten. Op verzoek van gemeenten kunnen we nieuwe lokale 
projecten opzetten, zoals fietslessen of hulp bij opvoeding. Ook bieden we trainingen aan. De kans is groot dat 
VluchtelingenWerk in een andere gemeente al ervaring heeft die we kunnen inzetten.



INFO- & ADVIESPUNT VOOR VLUCHTELINGEN (SPREEKUUR) 
Direct aan de slag met signalen en vragen 

In veel gemeenten kunnen vluchtelingen voor informatie of onafhankelijk advies terecht op ons spreekuur. Zij zijn 
zonder afspraak welkom met korte vragen over bijvoorbeeld poststukken, rekeningen of de status van 
gezinshereniging. Spelen er ingewikkelde zaken, dan maken we een afspraak voor een later moment. Zo blijven 
vluchtelingen niet rondlopen met hun vragen en kunnen we hen op tijd verder helpen.



BEGELEIDING NAAR ARBEIDSPARTICIPATIE 
Snel zelfstandig meedraaien

Vluchtelingen willen graag zo snel mogelijk aan het werk. Zo bouwen zij aan een zelfstandige toekomst en draaien 
ze volop mee in de maatschappij. Maar hoe pak je dat aan als je de Nederlandse arbeidsmarkt niet kent en je 
diploma’s niet worden erkend? VluchtelingenWerk biedt speciaal opgeleide coaches en projecten die gericht zijn 
op werk, waarmee we de vluchteling goed voorbereiden op een werk(ervarings)plek.



TOEKOMSTORIËNTATIE EN DUURZAME TERUGKEER  
Zicht op de toekomst voor uitgeprocedeerden

Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten Nederland zelfstandig verlaten, maar vaak staan praktische en emotionele 
belemmeringen terugkeer naar het land van herkomst in de weg. Ze komen terecht in een schaduwmaatschappij. 
VluchtelingenWerk helpt hen de blik weer op de toekomst te richten. Samen met de uitgeprocedeerde asielzoeker 
en onafhankelijke partnerorganisaties in het land van herkomst werken we aan een waardige, vrijwillige, 
duurzame terugkeer. 



VOORLICHTING OVER DE ASIELPROCEDURE 
Goed voorbereid op een zenuwslopende periode 

Kennis over de ingewikkelde asielprocedure helpt bij een soepeler proces. Daarom leggen onze vrijwilligers 
asielzoekers uit wat hun te wachten staat en met welke organisaties zij te maken krijgen. We geven individueel of 
groepsgewijs voorlichting. Zo kunnen vluchtelingen goed voorbereid de asielprocedure in.



VLUCHTVERHAALANALYSE
Aandacht voor kwetsbare vluchtelingen

Op verzoek van de asielzoeker brengen we zijn vluchtverhaal in kaart en bespreken we hoe hij het beter kan 
onderbouwen. De vrijwilliger gaat dan dieper in gesprek met de vluchteling over de reden van zijn asielaanvraag en 
geeft nog eens uitleg over de Nederlandse regelgeving. De analyse van het vluchtverhaal geeft inzicht in de  
(on)mogelijkheden en ondersteunt de advocaat.



BIJWONEN VAN GEHOREN 
Extra ondersteuning bij een cruciaal gesprek

Een zorgvuldig proces is in het belang van de vluchteling én de samenleving. Op verzoek van iemand die asiel 
aanvraagt, of van zijn advocaat, wonen onze vrijwilligers gehoren met de IND bij. Tijdens deze gehoren vertelt de 
asielzoeker waarom hij is gevlucht. Onze vrijwilligers verdiepen zich grondig in de situatie van de aanvrager en het 
land van herkomst. Ze bieden ondersteuning en houden in de gaten hoe het gehoor verloopt.



MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING IN HET ASIELZOEKERSCENTRUM
Steun en luisterend oor in een onzekere tijd 

Vluchtelingen beleven in het asielzoekerscentrum een onzekere tijd en hebben nog weinig contacten. 
VluchtelingenWerk heeft daarom een spreekuur, waarin we hulp bieden bij vragen en problemen. Dat kunnen 
vragen zijn over de toekomst, over de gemeente waar de vluchteling gaat wonen of de status van gezinshereniging. 
De steun en het luisterend oor van onze vrijwilligers zijn in deze onzekere tijd onmisbaar.



INDIVIDUELE JURIDISCHE BEGELEIDING 
Deskundige begeleiding voorkomt verstrekkende gevolgen

Vluchtelingen krijgen te maken met ingewikkelde juridische procedures, zoals de asielprocedure, maar ook 
gezinshereniging en het verlengen van vergunningen. Goede juridische begeleiding is dus ontzettend belangrijk. 
Fouten kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de vluchteling of voor achtergebleven gezinsleden. Onze 
juridische begeleiders ondersteunen vluchtelingen bij het verzamelen van documenten, monitoren de deadlines 
en ondersteunen asieladvocaten.



INFORMATIE EN ADVIES AAN DERDEN 
Ruim veertig jaar ervaring in huis

VluchtelingenWerk kan een gemeente als geen ander helpen bij integratie. Ons complete dienstenpakket en 
landelijke netwerk helpt vluchtelingen én gemeenten op weg. We adviseren landelijke en lokale politieke 
organisaties, maar ook maatschappelijke en commerciële instellingen. Ook geven we voorlichting op scholen, 
verenigingen en bedrijven. We bieden dit  proactief aan en worden daarnaast regelmatig gevraagd om onze 
expertise.
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