
 

 

ACTIEBROCHURES 

Op zoek naar veiligheid 

 07 - Wat kunnen we doen voor vluchtelingen met 
verblijfsvergunning? 

 

 
 
Als asielzoekers een verblijfsvergunning 
krijgen verhuizen ze naar een woning in een 
gemeente. Hieronder leest u wat u voor hen 
kunt betekenen bij hun inburgeringstraject, 
het herenigen van het gezin, het vinden van 
werk en psychische en financiële nood. 
 
Vluchtelingen met een vergunning die in een 
gemeente komen wonen, hebben vooral 
behoefte aan hulp bij het integreren in de 
samenleving. De burgerlijke gemeente stelt 
budget beschikbaar, organisaties als 
VluchtelingenWerk doen het 
begeleidingswerk. Vaak is dit werk begrensd 
voor een periode.  
 
Als kerk kunt u het werk van de gemeente en 
VluchtelingenWerk aanvullen, bijvoorbeeld 
met maatjesprojecten en taallessen. Overleg  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hierover met de gemeente. Wat u als kerk 
vooral kunt toevoegen, is mensen het gevoel  
geven echt welkom te zijn en erbij te horen. Dit 
kunt u doen door op hen af te stappen, een 
welkomstmaaltijd te houden of hen mee te 
nemen naar voorzieningen/activiteiten die er 
al  
zijn. Je hoeft als kerk niet altijd een aparte 
activiteit op te zetten. 
 
 

God maakt geen onderscheid 
HANDELINGEN 10 vs 34,35: 
“Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu 
begrijp ik pas goed dat God geen 
onderscheid maakt tussen mensen, maar  
dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit 
welk volk dan ook, die ontzag voor hem  
heeft en rechtvaardig handelt.” 
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Vier stappen 
Uit de praktijk van gemeenten die zich inzetten 
voor vluchtelingen blijkt dat je vier stappen 
kunt onderscheiden:  
 
● Bezinnen: nadenken over reflecteren op 

wat je nu doet, bewustwording, oriënteren 
op de buurt  

● Ontmoeten: op diverse manieren gastvrij 
zijn in het kerkgebouw of in de wijk 

● Koppelen: individueel of in groepen 
begeleiden van vluchtelingen  

● Instromen: vluchtelingen helpen met 
participeren in vrijwilligersnetwerk of een 
reguliere baan  

 
Kerk in Actie ondersteunt uw gemeente graag 
bij dit werk. Het thema ‘Op zoek naar 
veiligheid’ biedt u ook materiaal om met 
vluchtelingen in uw eigen omgeving aan de 
slag te gaan. De komende jaren willen we 
vaker plaatselijke initiatieven ondersteunen en 
verbinden. Kijk op 
www.kerkinactie.nl/perspectief voor meer 
informatie en praktische ideeën. 
 
Tip: Asielzoekers met een verblijfsvergunning 
die in een gemeente wonen, hebben recht op 
dezelfde voorzieningen als andere inwoners. 
Let hierop en help mensen vooral zelf de weg 
te vinden. 
 

 
 
Wat is het inburgeringstraject? Hoe werkt dat? 
Direct nadat een verblijfsvergunning is 
toegekend begint het verplichte 
inburgeringstraject. Vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning moeten een 
inburgeringscursus kiezen van een particuliere 
aanbieder en binnen drie jaar met goed gevolg 
examen doen. Om de kosten van de cursus te 
betalen kan hij een lening afsluiten bij DUO die 
terugbetaald moet worden mocht hij het 

examen niet halen. Het niet halen van het 
examen kan ook gevolgen hebben voor de 
verblijfsvergunning. Dit stelsel wordt de 
komende jaren herzien. Sommige gemeenten 
spelen hierop al actief in. 
 
Webtip: 
www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/proce
dures-wetten-beleid/inburgering  
 
Hoe kunnen we helpen bij gezinshereniging? 
Een vluchteling die in Nederland een 
verblijfsvergunning heeft gekregen, heeft 
recht op gezinshereniging. Dit betekent dat 
zijn of haar gezinsleden naar Nederland 
mogen komen. Daar gelden strikte regels voor. 
Eén ervan is dat hij binnen drie maanden nadat 
de verblijfsvergunning is verkregen de 
aanvraag moet indienen. 
VluchtelingenWerk speelt hierin een 
belangrijke rol.  
 
Webtip: 
www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/proce
dures-wetten-beleid/gezinshereniging  
  
Hoe kunnen we mensen helpen werk te 
vinden? 
Vluchtelingen willen niets liever dan snel aan 
het werk en volwaardig meedraaien in de 
maatschappij. Helaas laat de praktijk zien dat 
vluchtelingen een grote achterstand hebben 
tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Zij spreken 
de taal nog niet voldoende, hebben geen 
relevant netwerk en vaak ontbreken de juiste 
diploma's. Wat zij nodig hebben is een kans en 
werkgevers die de deuren van van hun bedrijf 
willen openzetten. Als kerk kunt u veel 
betekenen door het Nederlands te helpen 
verbeteren (taalcafé, taalmaatjes), en via 
netwerken in de kerk vluchtelingen te 
koppelen aan werkgevers. 
 
 

 
Montfoort: 
Stichting Wegwijs Montfoort-Linschoten 
helpt vluchtelingen aan een sociaal netwerk. 
Gestart vanuit de maandelijkse eetgroep 
HapSnap zijn contacten ontstaan met 
werkgevers en hebben diverse vluchtelingen 
een baan gevonden. 
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Webtip: 
www.kerkinactie.nl/actueel/2017/hapsnap-mo
ntfoort-is-de-smaakmaker-van-het-jaar   
Webtip: 
www.VluchtelingenWerk.nl/wat-wij-doen/beg
eleiding-naar-werk/een-vluchteling-dienst-ne
men   
Webtip: www.werkwijzervluchtelingen.nl  
 
Hoe kunnen we doorverwijzen als mensen 
psychische problemen hebben? 
Veel vluchtelingen kampen met een trauma, 
ook al mogen we hun veerkracht niet 
onderschatten. In het land van herkomst 
hebben ze meestal ingrijpende gebeurtenissen 
meegemaakt en de reis is vaak traumatisch 
verlopen. In het oude land hebben ze van alles 
moeten achterlaten: vrienden, familie, werk en 
bezittingen. Eenmaal in Nederland moeten ze 
wennen aan de Nederlandse cultuur, het 
Nederlandse klimaat en de Nederlandse 
gebruiken.  
Wees daarom bedacht op signalen dat het niet 
goed met iemand kan gaan, zoals vage 
lichamelijke klachten als hoofdpijn, buikpijn. 
Verwijs mensen dan door naar de huisarts. Kijk 
of er hulp bij het maatschappelijk werk in uw 
woonplaats aanwezig is. U kunt altijd contact 
opnemen met Stichting Pharos www.pharos.nl 
of instellingen voor Top-GGZ als Equator 
Foundation www.equatorfoundation.nl en 
Centrum ‘45 www.centrum45.nl.  
 

 
 
Hoe kunnen we helpen met financiën 
(verzekeringen, studiekosten, uitvaartkosten, 
kosten gezinshereniging)? 
Vluchtelingen met een verblijfsvergunning 
hebben recht op dezelfde voorzieningen als 
'andere Nederlanders'. Wij raden u daarom aan 
altijd eerst te kijken welke ‘voorliggende 
mogelijkheden’ er zijn, zoals bijzondere 

bijstand. Vergunninghouders lopen extra risico 
om in de schulden te komen. Allerlei kosten 
komen in korte tijd op hen af: de woning moet 
ingericht, er zijn kosten voor gezinshereniging 
en er dreigt schuld als het inburgeringstraject 
niet slaagt. Ook uitvaartkosten kunnen een 
grote kostenpost vormen. Als asielzoekers 
eenmaal een status hebben, moeten zij zelf 
hun verzekeringen regelen. 
Voor studiekosten zijn soms fondsen 
beschikbaar aan hogescholen en universiteiten 
voor minderbedeelde studenten. Deze zijn via 
de studiecoördinator te bereiken. Ook kan er 
een beroep gedaan worden op het UAF: 
www.uaf.nl. Maak als diaconie een ‘sociale 
kaart’ of ‘wegwijzer’ van instanties ter plaatse 
en welke hulp zij kunnen bieden.  En overleg 
met andere diaconieën en parochies in een 
regio om samen een interkerkelijk noodfonds 
op te zetten voor schrijnende gevallen. 
https://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/arm
oede-in-nederland/kerkelijk-noodfonds-starte
n   
 

 
Amersfoort: De diaconie maakte een  
plaatselijke diaconale wegwijzer: 
https://pkn-amersfoort.nl/diaconie 
 

 
 
 
 

Ik ga met je mee 
RUTH 1 vs 16: 
“Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet 
langer u te verlaten en terug te gaan, weg 
van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, 
zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God 
is mijn God.” 
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