
    
 

         

         

      

VluchtelingenWerk  
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Wat onze vrijwilligersorganisatie doet : 
 
Begeleiding individuele vluchtelingen van eerste 
asielaanvraag tot en met integratie 
Begeleiding aanvragen gezinshereniging 
 
Opkomen voor de rechten en een goed beleid van  
vluchtelingen: politiek-pers-publiek 
 
 
 
 
 



    
 

         

         

      

Wie zijn onze cliënten? Wat ging aan hun komst naar 
onze gemeente vooraf? 
 
 



   
De reis 
 
VluchtelingenWerk Oost Nederland begeleidt vluchtelingen 
in Gelderland en Overijssel, van eerste asielaanvraag t/m 
integratie.  
 
Waar wij beginnen, heeft een vluchteling al een hele reis 
achter de rug: 
 
In de schoenen van Karima een vrouw van 28 uit Aleppo, 
Syrië, haar man is doodgeschoten, zij voelt zich niet meer 
veilig.  



   
In Nederland, asielaanvraag van Karima 
 
COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) regelt opvang, eten en 
kleding in centrale opvanglocaties. 

 
Aanmeldcentrum Zevenaar - Eerste informatie over proces 
 
Proces Opvang Locatie in Wageningen - Vluchtverhaal 
Analyse, voorlichting en juridische begeleiding i.s.m. advocaat 
 
AZC Almelo - Verlengde Asielprocedure - juridische 
begeleiding i.s.m. advocaat 
 
 
 



Hervestigers  

De andere manier uitgenodigd door Nederland.  

- 500 vluchtelingen per jaar  

- Rechtstreeks uit de vluchtelingenkampen  

- In samenwerking met COA 

- Intensieve begeleiding van 8 maanden 



   
Beslissing IND 
 
Karima krijgt de voorlopige verblijfsvergunning! Zij en haar 
meegevluchte dochter wachten in AZC Almelo op een huis 
in een gemeente in Rivierenland. 
 

Jongste dochter bij oma - gezinshereniging /Noodfonds 
 
 
 
 
 



   

In de gemeente 
 
Karima krijgt een huis toegewezen   
In de gemeente Buren 
 
Start maatschappelijke begeleiding (praktische zaken en 
een luisterend oor) 
 
Start inburgeringscursus - aanbieder VWON, ROC, UAF  
 
Vragen – maatschappelijke begeleider en inloopspreekuur 
 
Aan het werk - Project als Startbaan 
 
 
 
 
 



    
 

         

         

      

Waar zijn wij actief in Rivierenland: 

•Buren 

•Culemborg 

•Geldermalsen 

•Nederbetuwe 

•Neerijnen 

•Tiel 

•West Maas en Waal 
 
 



   
Wij hebben regelmatig vrijwilligers nodig voor: 
 

• Coaches vestiging: Wegwijs maken van 

   nieuwkomers in de gemeenten  

• Taalmaatjes en taalcoaches, omdat taal de  

  sleutel is tot integratie 

• Spreekuren op verschillende locaties 

• Begeleiding van gezinshereniging 

• Helpen bij startbaanprojecten 

• Voorlichting tijdens evenementen en beurzen 



   
Wat vragen wij van onze vrijwilligers? 
 

•Affiniteit met asielzoekers/vluchtelingen en andere 

nieuwkomers 

•Interesse in omgaan met andere culturen 

•Bereidheid tot samenwerken 

•Sociale vaardigheden 

•Beschikbaarheid in overleg 

 



   
Wat doen wij voor onze vrijwilligers? 
 
• Het vrijwilligerswerk is afwisselend en belangrijk.  
• We werken op maat, veel verschillende functies 
• Vrijwilligers krijgen een inwerkprogramma en  
  begeleiding door een beroepskracht.  
• Vrijwilligers kunnen relevante aanvullende scholing 
  of trainingen volgen. 

• Een onkostenvergoeding en bent tijdens het  

  vrijwilligerswerk verzekerd tegen wettelijke  

  aansprakelijkheid en ongevallen.  

 



   Wat u kunt verder nog doen 
 
•Vrijwilliger worden 
 
•Verdiep uzelf in dit thema en breng zo nuance aan 
in het verhitte debat van dit moment 
 
•Geef de vluchteling in uw straat een kans om te 
integreren. Een netwerk is heel belangrijk, ook voor 
hen. 
 
•Financiële bijdrage voor ons Noodfonds 
 
•Bedrijfssponsoring 
 



Dank u voor uw aandacht 

 

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden Vrijwilliger 
mailt u dan met jvanalten@vwon.nl 

Of belt u: 06 51743571 

mailto:jvanalten@vwon.nl

