
Aan de slag voor en met vluchtelingen 
om hen een prima perspectief te bieden

Stichting Gilde Utrechtse Heuvelrug krijgt regelmatig bezoek van vluchtelingen en nieuw- 
komers met de vraag of ze vrijwilligerswerk kunnen doen. Dit zijn mensen met of zonder 
een verblijfsvergunning die gemotiveerd zijn om te leren, te werken en een netwerk op 
te bouwen. Vaak spreken zij al Nederlands op basisniveau, een enkele keer alleen Engels.   
Meestal hebben zij al een opleiding afgerond in hun geboorteland.  Een voorbeeld:

Syriër Ibrahim kwam laatst in de Eurowinkel in Driebergen met de vraag of hij iets voor ons kon 
doen als vrijwilliger. Inmiddels werkt hij in de Eurowinkel en zoeken we met hem mee naar 
ander vrijwilligerswerk, dat nog beter past bij zijn achtergrond. 

Een ander voorbeeld:

Na lange tijd werkloos te zijn geweest, is Mehmet nu als vrijwilliger chauffeur bij een buurtbus. 

En nog een:

Nikiema geeft voetbaltraining aan jonge asielzoekers in Overberg. Nikiema was 
professioneel keeper in het nationaal elftal van Burkino Fasso. 

Zo maar een paar voorbeelden van mensen die u als organisatie kunt helpen aan een  
beter perspectief voor hun toekomst. De deelnemers verrijken op hun beurt uw organisatie. 
Zij  brengen  hun eigen wijsheid en levenservaring mee naar uw mensen. 

Een springplank naar de toekomst
We zien deelnemers opbloeien en schitteren in hun rol als vrijwilliger. We merken dat ze 
voelen dat ze ertoe doen. Ze voelen zich waardevol. Voor velen is het vrijwilligerswerk een 
springplank naar betaald werk of sociaal netwerk. Ook is vrijwilligerswerk  een manier om 
je te ontworstelen aan verveling of om depressie te voorkomen. 

Werkt uw organisatie 
met vrijwilligers of 

overweegt u dit te gaan doen, 
dan hebben we goed nieuws

Voor mEEr informAtiE 
bElt u ons op 06-12 13 11 48



organisaties verwelkomen vluchtelingen
Enkele organisaties gingen u al voor. Zo hebben we contact met RCN het Grote Bos over 
buitenwerk en met de Wolkenwagen over werk als begeleider in de peuterspeelzaal. Ook het 
Jordan college wil graag verkennen of ze iemand als hulp van de conciërge kunnen inzetten. 
Dipam gaat nadenken over inzet in hun kaarsenfabriek. En de Speelweek in Driebergen 
maakt graag gebruik van deze vluchtelingen.

Het project prima perspectief
We geven u graag een beeld van waar een kandidaat of werkplek aan moet voldoen. De 
Stichting Gilde Utrechtse Heuvelrug is het project Prima Perspectief gestart om asielzoekers, 
statushouders in de opvang en statushouders in onze gemeente een zinvolle dagbesteding 
te bieden. Stichting Gilde is de lokale partner van het landelijk initiatief  ‘Aan de slag’.   
Wij screenen kandidaten en koppelen hen aan een werkplek. Ook zorgen we voor een vrijwil-
ligerscontract en de benodigde coaching on the job in samenwerking met uw organisatie.

Een werkplek is geschikt als het voldoet aan minstens één van de volgende punten: 
1. De vrijwilliger leert er iets of kan anderen iets leren
2. De vrijwilliger verbetert er zijn of haar Nederlandse taalvaardigheid
3. De vrijwilliger leert er samenwerken met andere asielzoekers/statushouders en met  

Nederlanders
4. De vrijwilliger wordt er begeleid, liefst door Nederlandse vrijwilligers van de ontvangende 

organisatie
5. De vrijwilliger krijgt er reiskostenvergoeding en benodigde kleding of lunch aangeboden

Voor elke plek geldt: 
De vrijwilliger is er verzekerd tegen ongevallen en werkt er op basis van een vrijwilligers- 
contract waarin alle afspraken staan vastgelegd.

De inzet van een kandidaat is bij voorkeur structureel, maar incidentele inzet kan ook  
(minimaal een dagdeel). Naast begeleiding van uw kant zal Prima Perspectief jobcoaches  
- waar nodig - inzetten. Zij begeleiden persoonlijk de kandidaat voorafgaand aan,  tijdens en 
na afloop van het uitvoeren van vrijwilligerswerk. 

samen de mogelijkheden verkennen
Graag maken we met u kennis. We verkennen dan welke taken binnen uw organisatie 
geschikt zijn, hoeveel dagen/uren per week inzet mogelijk is, welke begeleiding nodig is. 
Kortom, we verkennen samen welke perspectieven er zijn binnen uw organisatie. 
Ook leggen we u graag uit wat er bij komt kijken om een kandidaat als vrijwilliger in te 
zetten, individueel of in een groep. 

Gaat u samen met ons aan de slag? Graag! u kunt ons bereiken op  06-12 13 11 48. 

Met vriendelijke groeten,

Projectteam Prima Perspectief
Nieko van Veen (projectleider), Ikram Amine (secretaris), Heleen Broekkamp, Sabine Hilck-
mann, Bertine van de Bosch, Simone Aalbers en Jef Helmer
   


