Samenvatting workshop VWNN Zuidhorn
Titel: Succesvol integreren

Maar Hoe??

Wie is de vluchteling
De vluchteling is iemand net zoals ons met een levensverhaal, wensen/ dromen en kwaliteiten. In
land van herkomst had de vluchteling een baan, een huis, een auto en een sociaal leven. Door de
oorlog alles achter zich moeten laten en komt te wonen in de gemeente. Dit is een belangrijk
uitgangspunt.
Wat heeft een vluchteling nodig voor succesvolle integratie
* Sociaal netwerk: Het sociale netwerk begint in de eigen omgeving. De vluchteling wordt in een
woning geplaatst en heeft net zoals wij allemaal buren nodig bij wie hij terecht kan. Daarnaast het
verenigingsleven, daarbij valt te denken aan sportclubs, kerken/ moskeeën en andere sociale-/
buurtactiviteiten. Om dit sociale netwerk te verkennen zijn vrijwilligers nodig. Want ook zij hebben
weer een netwerk waarin ze de vluchteling kunnen betrekken. Alles draait om het aangaan van
verbindingen.
* Maatschappelijk draagvlak: De buurt mag goed worden voorbereid op de komst van
vluchtelingen. Het is een idee om samen met een vluchteling als rolmodel presentaties te geven bij
scholen (basis, voortgezet, beroepsonderwijs) of in het verenigingsleven. Zorg ervoor dat mensen
bekend raken met een vluchteling en zijn of haar verhaal horen. Daarnaast kan de gemeente een rol
spelen in het organiseren van buurtbijeenkomst. Maar het begint uiteindelijk bij je zelf en de eigen
omgeving hoe er over vluchtelingen gesproken wordt.
* Initiatiefrijke gemeente: een gemeente die bereid is om ondanks alle bezuinigingen te investeren
in bijvoorbeeld taaltrainingen of participatie activiteiten. Uiteindelijk blijft de gemeente
eindverantwoordelijke voor de integratie.
* Samenwerkende organisaties: Er mag meer duidelijkheid komen welke organisaties in een
gemeente actief zijn. Elkaars krachten weten te zoeken. “Complementeren in plaats van
concurreren”.
Wat kan integratie belemmeren
* Taal – het klinkt misschien cliché. Maar investeren in taal ontwikkelen is essentieel voor een
succesvolle integratie. Blijf vluchtelingen betrekken bij het verenigingsleven, een buurtborrel of
andere activiteiten.
* financiën – zonder je huishouden op orde te hebben is integratie lastig. Help vluchtelingen door
ze te trainen in de omgang met financiën. Ook hierin kan de gemeente een mooie rol spelen.
Training omgang met geld, groepsgewijs of individueel
* Sociaal isolement – de vluchteling heeft vaak veel meegemaakt. Iemand kan enthousiast beginnen
aan een integratie traject. Na een tijdje kan er een stagnering komen. Blijf hierop signaleren en als
het moet schakel professionele hulp in. Allereerst wanneer een vluchteling in sociaal isolement
dreigt te raken, betrek je sociale netwerk of verenigingsleven erbij.
Arbeidstoeleiding
Hoe bereid je een vluchteling voor op de arbeidsmarkt. Allereerst door maatwerk te leveren.
Daarnaast zo vroeg mogelijk (tijdens inburgering) in het integratieproces de vluchteling laten
meedraaien in het sociale leven in de buurt. Investeren in taaltrainingen en eventueel vrijwilligers.
Na de inburgering gaat de vluchteling vaak naar een entree opleiding. Waarna hopelijk kan worden
doorgestroomd naar niveau 2 opleiding. Een vluchteling heeft vaak geen basis wat arbeidsmarkt
betreft. Daarom organiseer trainingen op het gebied van CV, solliciteren en elevator pitch). Zet
eventueel jobcoaches in om de intensieve begeleiding te organiseren. Onderzoek in je eigen
omgeving of arbeidsregio waar kansen liggen voor de vluchteling en sluit daarbij aan. Het
belangrijkste is nog het contacten leggen en netwerken. Hierin kunnen gemeentes en andere

organisaties een rol in spelen door bijvoorbeeld een rolmodel te vragen zijn verhaal te vertellen
tegenover een groep werkgevers. Zodat zij zien en horen dat een vluchteling kwaliteiten,
vaardigheden en wensen/ dromen heeft. Waar de werkgever veel profijt van kan hebben.
Ook hierin maatwerk leveren. Hoe mooi is het wanneer een vluchteling de kans heeft zijn ambacht
of waar hij goed in is te kunnen presenteren. En dat daardoor de werkgever enthousiast wordt en

