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Wie is de vluchteling

“Het verhaal van een vluchteling is niet van zijn/ 
haar gezicht af te lezen”

 Een levensverhaal 

 Wensen / dromen

 Kwaliteiten



Sociaal netwerk

“Een goede buur is beter dan een verre vriend”

 Deelname verenigingsleven

(sportclubs, kerken/ moskeeën, sociale 
activiteiten, )

 Inzet vrijwilligers ( Levenservaring, netwerk)



Activiteiten Zuidhorn

 Kerkplein 6 (10 vluchteling / 10 nederlanders)

 Handwerk  (6 – 8 vrouwen)

 Kook + Wandelclub (5 vrouwen)

 Participatieclub mannen Grijpskerk ( 5 )

 Elk dorp (5) heeft eigen vrijwillige coördinator



Maatschappelijk draagvlak

 Weet wat er speelt in uw gemeente (sfeer in de 
buurt, wonen er al vluchtelingen)

 Benader de buurt als een vluchteling wordt 
gehuisvest

 Nodig een vluchteling uit voor een 
buurtbijeenkomst



Initiatiefrijke gemeente

 Maak u zelf zichtbaar, betrouwbaar

(de vluchteling heeft vaak geen goede ervaringen 
met overheden)

 Wees betrokken bij burgerinitiatieven

 Houd de communicatielijnen helder en kort

 Wees bereid te investeren

 Financieel (taal-/ participatie projecten)

 Mankracht



Samenwerking organisaties en 
gemeenten

 Verbinding zoeken

 Regelmatig overleg

 Krachten bundelen

“Complementeren i.p.v. concurreren”



SWgZ (Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn)

– Buurtwerkers

– Plan LEGO-school

(vrijwilligers: educatief & recreatief programma 

vluchtelingkinderen) 

– Spelweek (integratie en plezier, kinderen 

deelnemers en vrijwilligers)



Samenwerking gemeente Zuidhorn

 Korte lijntjes met sociale dienst

 Regelmatig cliënt rapportages

 In overleg is er veel mogelijk

(biedt kansen voor de integratie)



Wat kan integratie belemmeren

 Taal

 Blijft altijd aandachtspunt

(taal stages, vrijwilligerswerk)

 Financiën 

 Overzicht in financiën is basis voor verdere 
integratie

(budgetcoaching)

 Sociaal isolement

(PTSS, cultuurverschil)



Arbeidstoeleiding

Tijdens Inburgering

 Taalstages, taalcoaches

 Vrijwilligerswerk

 Sociale participatie

Opleiding

 30- DUO / 30 + (DUO lening of niet…)

 Laag of hoog opgeleid

 Entree-opleiding (niveau 1) –→ niveau 2?



Werk / stageplek

 Trainingen (solliciteren, CV, elevator pitch)

 Job-coaches

 Ervaring land van herkomst 
(diplomawaardering)

 Wensen en kwaliteiten

 Onderzoeken naar mogelijkheden in 
arbeidsregio

 Bedrijfsbenadering

 VCA-certificaat



Resultaten arbeidsparticipatie

Van 2014 / 2015 hebben we 20 vluchtelingen 
begeleid naar actief vrijwilligerswerk
/participatie, 7 naar een opleiding (niet zijnde 
inburgering) en 4 naar betaald werk



Laten we de uitdaging aangaan

“vluchtelingen zijn mensen met kwaliteiten, 
dromen en wensen”



Stellingen/ Vragen

1. "Gaat u de uitdaging aan?"

2. Vluchtelingen moet je actief uitnodigen voor  
een  buurtbijeenkomst

3. Weten ambtenaren wel wat er speelt in hun 
gemeente

4. Hoe kunnen we de samenwerking m.b.t. 
integratie van de vluchteling in uw gemeente 
optimaliseren 


