
 

4.4 Vluchtelingen  
Naam 
deelplan 

Vluchtelingen Categorie 4 

Resultaten 44, 45, 46, 47 
en 48 
Aanvullend 
resultaat 7.4 

Organisaties VWON, VOD i.s.m. Welkom in Wageningen, Solidez, 
VCW, Gilde, de bblthk, Markt 17, THUIS, Compleet 
Mensenwerk en op maat: Ways Home, Tinku, WH 
Office, CSV,  Ways Home, klankbord GGZ. 

 
1. Waarom (aanleiding) 
 
In Wageningen voelen veel  inwoners zich verbonden met vluchtelingen en ongedocumenteerden. Zij 
dragen graag bij aan integratie zodat Wageningen hun  “nieuwe thuis” wordt. Een grote groep 
inwoners en (vrijwilligers)organisaties zetten zich in voor vluchtelingen en ongedocumenteerden, 
zoals Vluchtelingenwerk, VOD,  Welkom in Wageningen, Solidez, Vrijwilligers Centrum, Gilde 
Samenspraak, de bblthk, Markt 17, THUIS, Ways Home, Tinku,  klankbordgroep GGZ enz. Vanwege 
de specifieke doelgroep en taak van VOD (vooralsnog afgewezen asielprocedures) zijn deze 
resultaten beschreven in categorie 3. Verder werken ook partners van buiten Samen Wageningen 
aan de resultaatgebieden, zoals onderwijs (w.o. schakelklassen en inburgering scholen), re integratie 
en  werkgevers. Waarbij nauwe afstemming en/of samenwerking belangrijk is. 
 
De werkgroep “vluchtelingen” heeft unaniem vastgesteld dat de eerste opvang en begeleiding van 
statushouders als “basisvoorziening “ opgenomen moet worden in Samen Wageningen. 
Vanwege de wettelijke taakstelling voor huisvesting heeft de gemeente Wageningen de 
verantwoordelijkheid om te zorgen voor opvang en begeleiding van de statushouder naar een plek in 
de lokale samenleving. Het aantal verwachte nieuwe statushouders is 50 à 70 per jaar, tenzij er 
onvoorziene ontwikkelingen zijn. Ruim 300 vluchtelingen zijn de afgelopen 5 jaren in Wageningen 
komen wonen.  
 
Door m.n. de situatie in Eritrea en Syrië nam het aantal asielzoekers toe en verdubbelde per jaar de 
taakstelling voor Wageningen. Het grootste aantal werd in 2016 in Wageningen gehuisvest: 117. In 
2017 is het aantal vastgesteld op 80.  Daarom is het nu ook een goede tijd om de begeleiding en 
ondersteuning met deze aantallen  gezamenlijk te bezien en te kijken hoe we met elkaar tot meer 
synergie kunnen komen om vluchtelingen efficiënter te helpen en goed te helpen integreren. 
We hebben gezien dat: 

• de vele initiatieven onvoldoende zijn afgestemd op elkaar. Veel vrijwilligers, professionals en 
ambtenaren zijn niet goed op de hoogte welke instantie welke rol speelt of welke vrijwilligers / 
inwoners de statushouder nog meer ondersteunen. Vanuit het integraal werken worden 
meerdere diensten tegelijk aangeboden. Dit leidt soms tot uiteenlopende en tegengestelde 
adviezen aan de statushouder en tot dubbelingen. Ook is er overlap en onduidelijkheid over 
wie de regie voert: de klantmanager, de vrijwillige coach of een reïntegratiebedrijf. 

• de ex-AMV´ers (Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen), 18+, een risicogroep zijn. In 
Wageningen zijn een aantal woningen voor deze doelgroep. Het Nidos vervult de functie van 
voogd en jeugdzorginstellingen (Lindenhout) verzorgen de opvang en begeleiding.  De 
opvang eindigt op de dag dat zij 18 worden. Voor hen is de stap naar zelfstandigheid erg 
groot. Hierbinnen heeft de Eritrese jongere meer aandacht nodig vanwege een erg grote 
cultuurkloof. Zij komen uit een wij-cultuur en de eigen verantwoordelijkheid in Nederland leidt 
tot problemen. 

• er meer input van de vluchtelingen zelf gewenst is om de dienstverlening door alle 
organisaties in Wageningen zo effectief mogelijk te bieden zodat interventies ook op langere 
termijn, aansluiten bij de persoon en situatie van de vluchteling. Ook is deelname van 
vluchtelingen aan advies- of cliëntenraad nodig of hulp bij het oprichten van een vorm van 
zelforganisatie voor inspraak om hun positie te verbeteren in het belang van duurzame 
ontwikkelingen in de stad. 

 
2. Voor wie (doelgroep en hun probleem) 
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1. Alle statushouders die in  gemeente Wageningen worden gehuisvest in het kader van de wettelijke 
taakstelling.  Alle statushouders zijn bekend bij de klantmanagers en de organisatie 
VluchtelingenWerk (cliëntvolgsysteem vanaf aankomst in Nederland). Hierdoor kunnen we de 
statushouder vanaf de eerste dag efficiënt opvangen, ondersteunen en activeren naar gelang hun 
eigen mogelijkheden.  De statushouder zelf houdt hierbij de regie. 
 
2. De groep alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV-ers) die na hun 18e  verjaardag geen 
begeleiding van Nidos en Lindenhout meer ontvangen; zij nemen een Toekomstplan als 
overdrachtsdossier mee. 
 
3.  De ex-vluchtelingen die al 5 jaar of langer een verblijfsvergunning hebben 
Als zij de inburgeringscursus hebben afgerond en aan andere voorwaarden voldoen kunnen zijn een 
permanente verblijfsvergunning krijgen; Een deel van deze doelgroep, oudkomers, blijft 
ondersteuning nodig hebben (tijdelijk of structureel) om volwaardig mee te kunnen draaien (juridisch, 
gezondheid, financieel, maatschappelijke participatie) vanwege taal, trauma, gezondheid of andere 
problemen. Hiervoor zal ook nauw worden samengewerkt door Vluchtelingenwerk, 
gemeente,  Startpunt, Solidez en andere lokale organisaties waar de mensen getroffen worden. 
 
Drempels wegnemen voor de doelgroep 
Vluchtelingen hebben een gebroken levenslijn, en missen kennis van de taal en cultuur, ze kunnen 
daardoor niet direct gebruik maken van de reguliere diensten van het Sociaal domein. Sommigen zijn 
bovendien ernstig getraumatiseerd. Vanuit de basisvoorziening is daarom een  “welkomstportaal” 
voor  vluchtelingen belangrijk: waar ze worden voorgelicht en voorbereid op zelfredzaamheid. Dit 
gebeurd met goed getrainde vrijwilligers, tolken, ervaringsdeskundigen en veel betrokken burgers. 
 
Betere afstemming en samenwerking begeleiding rondom vluchtelingen 
Door 1 op 1 begeleiding en een breed inzetbaar “Toekomstplan” en samenwerkingsafspraken kan 
gemakkelijker afgestemd worden. Vrijwillige coaches, in het eerste jaar,  zijn gericht op voorlichting, 
zelfredzaamheid en toeleiding naar reguliere loketten en organisaties. Coaches (eerste 
begeleiders)  zullen beter bekend zijn met andere potentiële  betrokkenen rondom de vluchteling. 
Waar mensen nog kwetsbaar blijven (of alsnog worden) wordt zorgvuldig en op maat gekeken wie 
daarin welke rol heeft. Waar nodig wordt een nieuwe partner gezocht of gewerkt aan 
netwerkversterking. Zie ook de beschrijving aan het begin van dit hoofdstuk: Infrastructuur Meedoen 
(Internationale gemeenschap). 
Voor sommige statushouders en jongeren is intensievere begeleiding nodig omdat zij nog meer te 
overbruggen hebben en kwetsbaar zijn. Hiervoor moet dan extra inzet komen bijv. coaching t.a.v. 
sociale en psychische gezondheid, financiële situatie, schoolgang en welzijn, kunnen ernstige 
ontsporingen voorkomen. Dit wordt tijdig gesignaleerd door de eerste begeleiders. Hierbij zal in nauw 
contact met het Startpunt worden gewerkt. Coaches zijn meer gericht op: wie/waar kan de cliënt het 
best terecht voor wat, in plaats van zelf die begeleiding op zich te nemen. 
Als dit  nodig blijkt dan kan voor een oudkomer ook nog  een Toekomstplan gemaakt worden. Op 
maat wordt gekeken welke organisatie de regie kan voeren met de cliënt. 
 
Meer efficiency in de tijd 
Door een brede intake en inzet van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) al zo vroeg mogelijk tijdens het 
verblijf in het AZC of opvanghuis. Dit document wordt gegoten in een “toekomstplan” en is van de 
cliënt en groeit mee in de tijd. De onderdelen scholing, inburgering, gezondheid, werk en hobby’s, 
wensen en mogelijkheden tot participatie in Nederland kan de cliënt dan ook gebruiken bij intakes en 
contacten met andere instanties. De cliënt heeft de regie en houdt het document bij zich. 
Overlegstructuren hier omheen en uitwisseling hierover moeten nog verder ontwikkeld worden waarbij 
privacy niet mag worden geschaad. Door sneller te weten wat iemand wil/kan, kan ook veel gerichter 
hulp worden geboden om iemand een stap verder te helpen bij de integratie. 
 
Beter benutten input van ervaringsdeskundigen 
Oprichten klankbordgroep van vluchtelingen, ex-vluchtelingen, oudkomers en deskundigen welke een 
rol gaat spelen bij de ontwikkeltafel vluchtelingen, en deelname aan bestaande raden. Zo kan ook 
beter worden aangegeven wat op termijn belangrijk is voor een goede integratie, en problemen bij 
nieuw- en oudkomers kunnen worden voorkomen. 
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3. Wat willen we bereiken? 
Resultaat/effect Concreet doel indicatoren monitoring 
44. Iedere 
statushouders die in 
Wageningen komt 
wonen, beheerst (naar 
eigen kunnen) de 
Nederlandse taal. 
Effect: de statushouder 
begrijpt de cultuur en 
de taal waardoor ze 
goed kunnen 
communiceren met de 
mede-inwoners van 
Wageningen. 

Statushouders zijn 
ondersteund om goede 
keuze te maken voor 
formele taalverwerving 
en indien gewenst 
aanvullend gekoppeld 
aan een maatje 
(informele 
taalverwerving) 

Aantallen verwijzingen, 
aantal 
bemiddelingen/koppelin
gen, tevredenheid 
statushouders 

Cliëntvolgsysteem 
(VVS), ZRM matrix en  
halfjaarlijkse evaluaties 
met cliënt 
 
Rapportage inburgering 
scholen. 

45. Iedere statushouder 
wordt -z.s.m. nadat hij 
in Wageningen is 
komen wonen - actief 
gestimuleerd om een 
vorm van werk of studie 
te gaan doen en wordt 
daarin ondersteund. 

Statushouders 
vinden  een plek op de 
arbeidsmarkt of 
vrijwilligerswerk, stage 
of volgt een opleiding 
of cursus om de positie 
op de arbeidsmarkt te 
vergroten. 

Aantal bemiddelingen 
naar (vrijwilligers)werk, 
cursus, studie of stage 
in samenwerking met 
diverse partijen in 
Wageningen 

Cliëntvolgsysteem 
(VVS), 
halfjaarlijkse  evaluaties, 
rapportages re integratie 
Vrijwilligerscentrum en 
ROC 

Op grond van par. 7.4 
beleidskader, moet 
invulling worden 
gegeven aan de 
wettelijke taak om 
statushouders die in 
Wageningen (komen ) 
te wonen te 
ondersteunen om mee 
te kunnen doen in de 
samenleving. Daarbij 
gaat het om 
taalondersteuning en 
maatschappelijke 
begeleiding en 
begeleiding naar een 
vorm van werk of 
studie. 
Effect: 
maatschappelijke en 
juridische 
belemmeringen zijn 
weggenomen zodat 
statushouder 
volwaardig mee kan 
doen 

Statushouders zijn in 
staat praktische zaken 
in hun leefomgeving te 
regelen, vinden 
zelfstandig de weg 
naar relevante 
instellingen in de 
gemeente. Ze kennen 
de wetten, regels en 
gewoonten. Ze kennen 
de cultuur en taal 
voldoende om zich te 
redden. Ze zijn actief 
en zelfredzaam na 1,5 
tot 2 jaar of hebben 
daar voldoende 
(reguliere) 
ondersteuning bij. 

Aantal bezoeken info 
en advies bij VWON, 
aantal trajecten 
ondersteuning asiel, 
aantal trajecten 
gezinshereniging  
 
Aantal succesvolle 
trajecten 
maatschappelijke 
begeleiding 
(=zelfredzaamheid), 
Trede-groei 
participatieladder, mate 
van zelfredzaamheid, 
cliënttevredenheid 

Halfjaarlijkse evaluaties, 
ZRM matrix, 
cliënttevredenheidsonder
zoek 
 
Aanwezigheid en impact 
klankbordgroep/ontwikkel
tafel over inburgering en 
integratie 
 
Ervaringen van 
jobcoaches, 
taalmaatjes/coaches en 
Welkom in Wageningen 

46. Alle 
statushouders/vluchteli
ngen zijn op de hoogte 
van de Nederlandse 
normen en waarden, 

Door de 1 op 1 
begeleiding en maatjes 
/ koppelingen  worden 
vluchtelingen 
geïnformeerd over de 

aantal 
statushouders  (en 
ouders) dat is begeleid 
en op de hoogte 
gebracht van 

Cliëntvolgsysteem (VVS) 
en evaluatie met cliënt; 
Telling 
maatjes/koppelingen 
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waaronder de 
basiswaarden van de 
Grondwet en de 
mensen- en 
kinderrechten; ouders 
worden in staat gesteld 
hun kinderen daarin te 
ondersteunen. (ook cat. 
2 en 3) 

Nederlandse normen 
en waarden, waarbij 
ook aandacht wordt 
besteed aan 
opvoedingsondersteun
ende activiteiten en 
waar nodig 
doorverwezen. 
Daarnaast wordt de 
wettelijke 
participatieverklaring 
getekend. 

Nederlandse normen 
en waarden (Grondwet 
en mensen- en 
kinderrechten); 
 
Aantal maatjes/ 
koppelingen vrijwilligers 
 

 

47. 
statushouders/vluchteli
ngen en inwoners 
ontmoeten elkaar in de 
buurt, op (vrijwilligers-) 
werk of tijdens 
vrijetijdsbesteding (ook 
cat 1) 
Effect: de 
statushouder/vluchtelin
gen voelt zich thuis in 
de wijk en voelt zich 
betrokken bij 
activiteiten in de wijk; 
acteert en participeert 
gelijkwaardig met 
haar/zijn netwerk. 

Statushouders maken 
gebruik van faciliteiten 
in de buurt voor 
vrijwilligerswerk en 
vrijetijdsbesteding; 
medeburgers hebben 
meer kennis en begrip 
over de 
achtergrond/situatie 
van vluchtelingen 
waardoor meer 
verbindingen kunnen 
worden gemaakt. 

Aantal statushouders 
bij buurtactiviteiten, in 
vrijwilligerswerk en 
vrijetijdsbesteding. 
 
Aantal informatie- en 
voorlichtingscampagne
s en aanwezigheid 
markten/evenementen, 
berichten in sociale 
media 

Evaluaties met cliënten, 
leefbaarheidsonderzoeke
n, cijfers wijkgericht 
werken, rapportages 
VWON en Welkom in 
Wageningen.  
Feedback inwoners 

 
4. Onderbouwing:  

 
Vestigings coach Vluchtelingenwerk met een Syrisch gezin na de gezinshereniging. 
 
Gekozen is met alle samenwerkende partijen voor een vernieuwde integrale benadering van alle 
vragen en problemen waar vluchtelingen die in Wageningen gehuisvest worden tegenaan lopen. In 
feite bestrijken die alle levensterreinen, waarbij hun achtergrond nog eens een extra belemmerende 
factor vormt. Een vreemde taal, een andere cultuur en een vluchtgeschiedenis vormen hindernissen 
die zo snel mogelijk geslecht moeten worden om hen volop te kunnen laten meedoen in onze 
samenleving. Een inclusieve benadering vormt dan ook een belangrijke voorwaarde voor succes. 
De gekozen aanpak is gebaseerd op de ervaring waarbij vrijwilligers van Vluchtelingenwerk in nauwe 
samenwerking met m.n. de gemeente statushouders via een Welkomstportaal op alle terreinen 
(huisvesting, inburgering, financieel,  juridisch, gezondheid, zorg en kinderen) voorlichten, adviseren 
en voorbereiden.  Waarbij zo spoedig mogelijk - ook door andere organisaties - m.b.v. een 
individueel  “toekomstplan” de statushouder verder lokaal begeleid en toegeleid kan worden. 
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Vluchtelingen die hier al langer zijn kunnen  
 
De vijf Wageningse principes 
De meeste vluchtelingen willen heel graag weer in hun kracht komen en een bijdrage leveren aan de 
Wageningse samenleving. We helpen ze daarbij door deuren te openen, wegen te wijzen en de 
cultuur en het systeem uit te leggen. Daarbij stemmen we af, leveren we maatwerk, 1 op 1 
begeleiding), verwijzen we tijdig en zo voorkomen we (meer) problemen en benutten talenten. Met 
netwerk en kennis gaan wij als begeleiders maar vooral ook vluchtelingen zelf snel gebruik maken 
van beschikbare middelen en mogelijkheden. 
 
Door betere verbinding met andere organisaties/begeleiders in de stad en afstemmingsoverleg, en 
het toekomstplan kunnen we eerder schakelen waar mogelijk. Zo snel mogelijk moeten vluchtelingen 
als ‘gewone’ burgers mee gaan doen en hun talenten inzetten; het welkomstportaal blijft zo 
efficiënt/kort mogelijk en wordt tijdig geëvalueerd. Waar oudkomers nog ondersteuning nodig hebben 
zal maatwerk worden geboden. Voor structurele hulpvragen zal Vluchtelingenwerk (juridisch) of 
Startpunt (gezondheid, kinderen)  of klantmanager worden ingeschakeld (participatie). 
Voorkomen is beter dan genezen. Het evalueren van de resultaten vormt de basis voor nieuwe 
initiatieven of aanpassingen in het bestaande aanbod. 
 
Mensen- en kinderrechten 
Met de ondertekening van het VN Vluchtelingenverdrag in 1956 heeft Nederland erkend dat 
vluchtelingen en asielzoekers niet teruggestuurd kunnen worden naar een land waar ze gevaar lopen. 
We zijn verplicht de nieuwkomers op te vangen en te behandelen als iedere andere burger. Een van 
de belangrijke organisaties die ingezet wordt is Vluchtelingenwerk en dit is een 
mensenrechtenorganisatie die zich ook extra inzet voor kinderrechten. 
Een vluchteling is iemand die een ‘gegronde vrees’ heeft voor vervolging op grond van ras, 
godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde maatschappelijke groep 
die in herkomstland geen bescherming krijgt. 
In alle activiteiten ligt de aandacht voor mensen- en kinderrechten opgesloten. Dat is niet alleen 
beperkt tot de participatieverklaring. In de contacten met vrijwilligers en professionele werkers komt 
dit thema telkens aan bod. Daar is het ook de plaats waar het daadwerkelijk invulling krijgt. 
 
BAAT 
Hier gelden de eerder genoemde algemene principes van Samen Wageningen. 
Vanwege het erg dynamische werk en afhankelijkheid van actuele toestroom en politieke situatie zal 
steeds aangepast moeten worden en bij knelpunten bijv. nieuwe vormen van ondersteuning of hulp 
gezocht of ontwikkeld worden. Dit zal goed mogelijk zijn door de korte lijnen tussen gemeente en 
organisaties en het bestaan van het Fonds waardoor sneller ingespeeld kan worden op behoeftes. 
Er is een sterke samenwerking tussen Shout en Vluchtelingenwerk. 
Mogelijkheden om activiteiten en spreekuren op elkaars locaties uit te voeren worden verder 
onderzocht om toegankelijkheid te vergroten. 
 
SROI 
In 2015 heeft Steward Redqueen een onderzoek gedaan naar de “maatschappelijke impact” van 
Vluchtelingenwerk Nederland. De hoofdconclusies van dit onderzoek geven een goed beeld van de 
SROI van de inzet van Vluchtelingenwerk in onze gemeente. 
 
Economische impact 
• VluchtelingenWerk wordt financieel mogelijk gemaakt door overheden en private partijen Voor 

elke €1 van overheden weet  VluchtelingenWerk €0,48 privaat geld aan te trekken. Vertaald 
naar  Vluchtelingenwerk  Oost Nederland geldt de volgende verhouding: tegenover elke euro 
overheidsfinanciering staat €0,61 privaat geld. 

 
Maatschappelijke impact 
• In de asielfase is het werk van VluchtelingenWerk zeer belangrijk, voor de vluchteling en de 

maatschappij. Zonder de inzet van VluchtelingenWerk zouden vluchtelingen zich veel minder 
welkom voelen in Nederland; daar is 94% van de respondenten van de impact meeting overtuigd. 
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• VluchtelingenWerk helpt de maatschappij jaarlijks kosten te besparen in de orde van grootte 
tussen €76 miljoen en €87 miljoen: 
1.   Minder statushouders lopen door de inzet van VluchtelingenWerk het risico in financiële 

problemen te komen waardoor er schuldhulpverleningskosten voorkomen worden 
2.   Minder statushouders lopen gevaar hun huis uitgezet te worden. Dat voorkomt voor 

gemeenten en woningcorporaties kosten. 
3.    De geschatte waarde van de inzet van vrijwilligers is  €47 miljoen per jaar en daarmee zijn 

vrijwilligers “onbetaalbaar” voor VluchtelingenWerk. 
               
Op de locatie Wageningen  werken goed getrainde vrijwilligers met functies van o.a. coach vestiging, 
spreekuur medewerker, taalmaatje. De vrijwilligers zetten zich gemiddeld  8 uur per week in (en vaak 
meer!)  om de Vluchtelingen in de gemeente Wageningen te  ondersteunen bij hun integratie en 
participatie in de Wageningse samenleving. 
 
Invulling hoofdlijnen van beleid 
In het gemeentelijk beleid is er oog voor specifiek beleid voor een specifieke doelgroep. Dit is het 
werk wat Vluchteling Onder Dak (VOD) en Vluchtelingenwerk Oost Nederland (VWON) leveren; en dit 
vervolgens wel op een integrale wijze; alle leefgebieden bestrijkend en nadrukkelijk samenwerkend 
met andere organisaties. 
Alle statushouders komen allereerst bij klantmanagers, inkomensconsulenten en Vluchtelingenwerk. 
Door een zorgvuldige 1 op 1 begeleiding van een coach kan onmiddellijk preventief worden 
gewerkt.  Voor de komende jaren is de inzet om verder te gaan met wat goed werkt, te vernieuwen 
met een Brede Intake en Zelfredzaamheidsmatrix te werken (welke resulteren in een breed inzetbaar: 
Toekomstplan) en te vernieuwen wat beter kan zodat overdracht/samenwerking kwalitatief beter 
wordt. 
Vrijwilligersinzet vergroot het draagvlak in Wageningen en stimuleert de  betrokkenheid bij 
vluchtelingen – die je anders als medeburger niet zomaar zou kennen. 
 
5. Aanpak (Instrumenten / interventies / activiteiten) 
 
Welkomstportaal 
Zodra vluchtelingen in de gemeente komen, of wanneer AMV-ers 18 jaar worden, pakt een coach van 
vluchtelingenwerk de regie op samen met de vluchteling, op alle terreinen. Vanaf de eerste dag wordt 
in overleg met de klantmanager aan een persoonlijk  ontwikkelingsplan (verder) gewerkt. De eerste 
weken is het contact een aantal keren per week. Zodra er een brede intake heeft plaatsgevonden 
worden andere organisaties betrokken bij het integratieproces. Zoals de buurt om de statushouders 
een thuisgevoel te geven in de Wijk, maar ook vrijwilligersorganisaties die betrokken zijn bij het 
Digitaalhuis voor informele taalondersteuning of een maatje via Welkom Wageningen etc. 
Na 3 maanden bespreekt de coach met de vluchteling hoe het met welzijn, gezondheid en 
zelfredzaamheid is; toekomstplan wordt bijgesteld. Vervolgens wordt bekeken of er  contact met een 
andere organisatie, vrijwilliger of iets/iemand anders nodig of wenselijk is. 
Na 6 maanden is het eerste evaluatiemoment van het traject, wordt het contact minder frequent als 
alles volgens plan verloopt en kijkt de coach opnieuw naar wat iemand nog meer zou willen /kunnen. 
Dit sluiten zij kort met klantmanager en/of jobcoach. 
 
Er worden zo vroeg mogelijk verbindingen gelegd met andere burgers (de buurt) en organisaties.  Dit 
kunnen organisaties buiten het Sociaal Domein zijn maar veelal zijn het samenwerkingspartners zoals 
Welkom in Wageningen die maatjes zoekt en activiteiten organiseert samen met Wageningers,  
Solidez, die verbindingen legt in de buurt, en met initiatieven, fietsles  
de bblthk, taalontwikkeling, digitaalhuis  
Vrijwilligers Centrum Wageningen, vrijwilligerswerk 
Gilde Samenspraak: taalbegeleiding 
Compleet Mensenwerk: zo snel mogelijk naar werk of opleiding 
Na een jaar doet de coach samen met cliënt de eindevaluatie, vult de zelfredzaamheidsmatrix in en 
formuleert samen nog ambities en aandachtspunten. Het toekomstplan wordt zo steeds bijgesteld. De 
cliënt kan deze trajectinformatie steeds zelf delen met instanties en derden (zoals gemeente, scholen, 
re-integratie). 
 



6 

Op weg naar zelfredzaamheid: 
In het tweede jaar is de vluchteling het Welkomstportaal door en doet Vluchtelingenwerk minder 
outreachend begeleiding maar meer monitoring om te bewaken dat de integratie daadwerkelijk 
voldoende in gang is gezet. Daarmee zal zij meer optreden als verbinder met andere 
vrijwilligersorganisaties, instellingen, scholen en bedrijven.  Eigen regie van cliënt staat voorop. Zijn er 
nog levensgebieden die aandacht vragen? Als verwijzen niet lukt en hierin leemten gesignaleerd 
worden zal steeds gekeken worden hoe dit met anderen opgepakt kan worden, bekostigd via fondsen 
of andere middelen. 
Dit geldt ook voor oudkomers die er al langer zijn en nog ondersteuning nodig hebben. Door 
kortdurende hulp, door specialistische kennis in te brengen bij reguliere organisaties en door samen 
te werken. Denk aan specialistische juridische hulp (asielprocedure), moslimvrouwen die moeite 
hebben om hun weg te vinden in onze maatschappij, of mensen die om verschillende redenen een 
grote kloof ervaren en in isolement of verder in de  problemen dreigen te raken.  
 
Andere belangrijke taken van Vluchtelingenwerk zijn:  beschikbaar zijn als kenniscentrum zijn voor 
vluchtelingen EN voor organisaties, beroepskrachten en burgers in Wageningen.  In dat kader zal 
Vluchtelingenwerk een Info & Advies punt en verbinder zijn, voorlichting geven en ook trainingen 
geven aan instanties die deskundigheidsbevordering willen aangaande vluchtelingen. Ook zijn ze 
kenniscentrum voor oudkomers en organisaties die voor oudkomers werken.  Verder kunnen ze alle 
mensen begeleiden bij problemen rond verblijfsrecht en verzoeken voor gezinshereniging bij de IND. 
 
Instrumenten 

• Maatschappelijke begeleiding: persoonlijke coaching van ervaren en geschoolde 
vrijwillige  coaches, checklist en handboek 

• Persoonlijk ontwikkel plan of “Toekomstplan” (n.a.v. brede intake) 
• Afstemmingsoverleg met betrokken (vrijwilligers)organisaties 
• Inzet tolken/ervaringsdeskundigen 
• Cliëntvolgsysteem en zelfredzaamheidsmatrix 
• Info & Advies; spreekuur en voorlichting (zorg, educatie, gemeente) 
• Landelijke Vluchtweb 
• Juridische begeleiding en advies (w.b. Gezinshereniging en Verblijfsrecht) 
• Taalcoaches/maatjes en sociale maatjes 
• Activiteiten die integratie bevorderen en uitval voorkomen 

 
6. Organisatie (Kartrekkers en samenwerkingspartijen) 
 
Kartrekkers: 
VWON en VOD werken voor vluchtelingen en ongedocumenteerden. De opvang en begeleiding van 
ongedocumenteerden staat in categorie 3 beschreven. De begeleiding van nieuwkomers met 
verblijfsvergunning (statushouders) staat in categorie 4 beschreven. In de praktijk is sprake van een 
nauwe samenwerking en kennisdeling van de organisaties vooral wat betreft asielzaken.  
 
Samenwerkingspartijen:  
Welkom in Wageningen, Gilde Samenspraak, Solidez, WH office, Vrijwilligers Centrum 
Wageningen,  CSW en  Compleet Mensenwerk, THUIS, de  bblthk, het (Digi)Taalhuis, Remedia, 
Tinku en Ways Home. 
 
Direct na vestiging van een vluchteling in de gemeente ligt de regie bij Vluchtelingenwerk in 
samenwerking met de inkomensconsulenten en klantmanagers. Bij bekostiging uit het 
participatiebudget ligt de formele regie van de betreffende studie/werk trajecten helemaal bij de 
klantmanagers van de dienst Sociale Zaken.  
 
7. Budget/begroting 
 
BASISINFRASTRUCTUUR 
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Activiteit / interventie Organisatie Kosten 

Maatschappelijke begeleiding, juridische 
begeleiding, spreekuur, netwerk 
opbouwen,  koppelen vrijwilligers en 
kenniscentrum / “welkomstportaal” nieuwkomers 

VWON € 104.228 

Inloopcentrum Markt 17 intro Markt 17 in basisinfrastructuur  cat. 1 en 4  
Rondleiding, abonnement, Digitaalhuis de bblthk basisfunctie bblthk + opgenomen 

in deelplan Taal, cat. 4 

Toeleiding naar en begeleiding bij passend 
vrijwilligerswerk 

VCW in basisinfrastructuur  en 
ontwikkelen, cat. 4 

Deelname aan activiteiten in Huizen van de Wijk 
(buurt en  taal beter kennen): o.a. vrijwilligerswerk 
en fietsles 

Solidez in  basisinfrastructuur 
ontwikkelen en vrijetijd cat. 4 

Mogelijkheid bieden voor begeleid vrijwilligerswerk Odensehuis in basisinfrastructuur cat. 1  
Taalondersteuning via maatjescontact Gilde 

Samenspraak 
opgenomen in deelplan Taal, cat. 
4 

participatie in de werkplaatsen om de weg naar werk 
en opleiding te ondersteunen (taal, ervaring, 
netwerk). 

Partners 
werkplaatsen 

opgenomen in deelplan 
Ontwikkelen, cat. 4 

Totaal € 104.228 
 
GEFINANCIERD UIT FONDS SAMEN WAGENINGEN 

Activiteit / interventie Organisatie prijs/ 
product 

Kosten 

Koppelen van organisaties/mede-inwoners aan 
statushouders en asielzoekers voor diverse 
activiteiten en vrijwilligerswerk; brug naar 
Wageningen 

Welkom in 
Wageningen 

 

€ 3.000 

individuele begeleiding richting werk Remedia  PM 

cursus om m.b.v. ePortfolio in En/Ne zich te 
kunnen presenteren (incl CV en 
burgerschapsvaardigheden) 

CVS 
Mensenwerk 

 

€ 25.000 

Workshops 2 culturen Ways Home 
 

budget in cat 3 
individuele taalondersteuning op maat: 1-op-1 
begeleiding  
 
gericht op integreren van taal en kennis over een 
situatie teneinde effectief te functioneren in de 
Nederlandse context 

VWON 12 trajecten 
a €832 

Dit budget is 
opgenomen onder 
rand- voorwaarden 
categorie 4 

activiteiten, empowerment St Tinku  PM 

 
GEFINANCIERD UIT ANDERE MIDDELEN 

Activiteit / interventie Organisatie Kosten 
Training participatieverklaring  6 uur Compleet mensenwerk Uit participatiebudget 
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 Begeleiding van Statushouders naar werk of scholing Reintegratiebureaus 
 

Uit participatiebudget 

Taal, educatie en recreatie, gebruik van ruimtes de bblthk Met gesloten beurs 
 
 


