
 

 

 INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET VLUCHTELINGEN 

Op zoek naar veiligheid 
 Goede Buren in Huizen  
 

 
 
Samenvatting 
Goede Buren is een initiatief van de  
interkerkelijke werkgroep Kerk en Vluchteling. 
Al sinds 2016 worden nieuwkomers met een 
verblijfsstatus in Huizen gekoppeld aan 
inwoners van Huizen, die voor deze mensen 
een goede buur willen zijn. In totaal zijn er al 
meer dan 40 Goede Buren aan elkaar 
gekoppeld. Het project Goede Buren vraagt 
van de deelnemers ongeveer een jaar met 
elkaar op te trekken. Het draait om persoonlijk 
contact en om ‘informele burenvragen’: een 
helpende hand bieden bij de sociale 
inburgering.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dat jaar maken deelnemers de keuze, om 
met elkaar verder te gaan of afscheid van 
elkaar te nemen. Veelal blijven de contacten 
bestaan en gaat men als vrienden / kennissen 
met elkaar verder.  
 
Lees hierna welke bouwstenen dit initiatief tot 
een succes maken! 
 
Bouwsteen 1: Wat is de aanleiding om te 
starten? 
Toen de grote stroom vluchtelingen op gang 
kwam in 2015 en mensen in Huizen 
arriveerden, ontstond al snel het verlangen om 
als kerken in Huizen gezamenlijk iets voor 
hen te betekenen.  
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Met negen kerken hebben we de handen ineen 
geslagen en een persoonlijke actie van één van 
de initiatiefnemers opgepakt en uitgebreid. 
De kerken beschikken over een grote 
achterban en dus een groot netwerk om 
mensen te bereiken om mee te doen met het 
initiatief. 
 

 
Gezamenlijke inspiratie vanuit Huizen:  
“Als kerken hebben we de positieve  
verplichting om anderen te dienen. De  
vluchtelingen komen als ‘ontheemden ’in  
Huizen wonen. Velen hebben een hele zware  
tijd achter de rug met vele ingrijpende  
verliezen. Hoe mooi is het om hen te dienen  
en hen laagdrempelig en persoonlijk wegwijs  
te maken in onze samenleving. Met groot  
respect voor hun specifieke eigenheid en  
(religieuze)  overtuigingen vanuit hun cultuur  
en achtergrond.” 
 

 
 
Bouwsteen 2: Wie is de doelgroep? 
We richten ons op de mensen (alleenstaanden 
en gezinnen) die een verblijfsstatus hebben 
gekregen en in Huizen zijn komen wonen. 
Er wordt altijd een eerste kennismakings- 
bezoek gedaan met een beoogde buur bij de 
statushouder thuis, om te kijken of er 
wederzijds voldoende klik is om van start te 
gaan. 
 

 
Deliana Heutink (coördinator):  
“Vraag en aanbod bij elkaar brengen is een  
hele praktische klus. De gevolgen hiervan  
geven de meeste voldoening: verschillende  
culturen worden op persoonlijk en  
gezinsniveau bij elkaar gebracht op basis van  
gelijkwaardigheid. Dit geeft verbinding en   
begrip van beide kanten en kleurt de 
samenleving op een hele mooie manier.  
De Goede Buren en de statushouders nemen 
elkaar mee in hun eigen sociale netwerk.  
Dat werkt als de steen in de vijver voor meer 
interculturele ontmoeting, begrip en ook 
verbinding.” 
 

 
 
 

Bouwsteen 3: Wie voeren de activiteiten uit? 
Het team heeft een kerngroep met een 
voorzitter en een penningmeester. Daarbinnen 
zijn er ook twee coördinatoren actief.  
De kerngroep onderhoudt de contacten met 
andere instanties en zorgt voor de PR. 
De coördinatoren maken de nieuwe koppels en 
zorgen voor de introductie tussen beide 
partijen. Daarnaast zijn zij het aanspreekpunt 
voor de koppels en onderhouden zij 
contacten met de koppels, als dat wenselijk is. 
Verder is het belangrijk om een breed netwerk 
van mensen uit verschillende kerken 
beschikbaar te hebben. Dit met het oog op 
draagvlak en de mogelijkheid om nieuwe 
Goede Buren te werven binnen die achterban. 
 

 
 
Bouwsteen 4: Met wie werk je samen? 
We hebben nauw contact met 
VluchtelingenWerk Midden Nederland, dat 
gevestigd is in Huizen. We hebben bewust tijd 
en energie gestoken om een relatie met hen 
op te bouwen. We merken in de praktijk dat 
het persoonlijke contact met 
VluchtelingenWerk werkt, er is goede 
doorverwijzing. Daarnaast hebben we 
contacten met allerlei andere initiatieven die 
zich bezighouden met 
de statushouders. Dit zijn onder andere de 
lokale taalscholen, de taalcafés, de 
sportschool, de bibliotheek, kid’s kledingbank 
en met de burgerlijke gemeente.  
En we dragen dit project met negen kerken uit 
Huizen, dus hierin is ook onderlinge 
samenwerking zichtbaar. 
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Bouwsteen 5: Welke middelen heb je nodig? 
Het is een laagdrempelig project wat middelen 
betreft. Het is met name de tijd die je van 
de mensen vraagt die een Goede Buur willen 
zijn. Zij stemmen ermee in om gedurende 1 
jaar bereid te zijn minstens 1 keer per twee 
weken af te spreken met de aan hen 
gekoppelde statushouder(s). Hoeveel tijd de 
coördinatoren kwijt zijn, is erg afhankelijk van 
de vraag die er is. Tijdens de start van het 
project; toen er een grote publieke 
belangstelling was voor vluchtelingen en er 
velen tegelijk in Huizen kwamen, was dat 1 of 
2 (of soms meer) dagdelen per week. Nu, een 
aantal jaren verder, is de vraag voor een 
koppeling veel kleiner en kost het ongeveer 
één dagdeel in de 14 dagen. De werkgroep 
heeft een klein budget, onder andere uit een 
aantal kerkelijke collecten. Dat is voldoende. 
Veel kosten maken we niet: we hebben folders 
gemaakt en maken wat kosten voor een 
gezamenlijke activiteit. 
 

 
 
Bouwsteen 6: Hoe regel je de communicatie? 
Goede Buren is inmiddels goed op de kaart 
gezet bij VluchtelingenWerk; een groot deel 
van de aanmeldingen komt daar vandaan. Zij 
zijn als eerste op de hoogte als er weer 
nieuwe statushouders gehuisvest worden en 
schakelen ons vervolgens in, als de 
statushouder dat wil. Ook krijgen we 
aanvragen van statushouders die al langer in 
Nederland zijn en van anderen die van ons 
initiatief horen, als ze in Huizen komen wonen. 
Tijdens het volgen van de inburgeringscursus, 
wordt er voor de deelnemers een  
activiteiten- markt georganiseerd.  
 

Statushouders kunnen daar ontdekken wat ze 
zouden kunnen doen. Als Goede Buren 
presenteren we ons daar ook. Mensen die nog 
niet in beeld zijn kunnen zich daar zelf 
aanmelden voor een Goede Buur. 
 
We maken met een zekere regelmaat een 
nieuwsbrief voor alle betrokkenen en kunnen 
oproepen doen voor nieuwe Goede Buren via 
de kerkelijke kanalen. Juist omdat er al een 
behoorlijk aantal koppelingen zijn gemaakt, 
maakt dat de drempelvrees en de 
vooroordelen steeds kleiner: men hoort 
ervaringen van anderen. Overigens is het niet 
noodzakelijk dat nieuwe Goede Buren 
betrokken zijn bij één van de 
kerken/gemeenten/parochies. Iedereen die 
mee wil doen, is welkom! 
 

 
Geertje de Vries (predikant in Huizen): 
“De contacten met de burgerlijke gemeente  
en andere organisaties zoals  
Vluchtelingenwerk en taal- of  
inburgeringsinitiatieven zijn waardevol.  
Ze zorgen voor verbinding binnen  
je woonplaats. Als kerk heb je voor een deel 
dezelfde idealen en passie als andere  
organisaties en het is goed om elkaar daarin  
te vinden.” 

 
 
Bouwsteen 7: Welke locatie gebruik je? 
Het project Goede Buren heeft geen eigen 
locatie. We hebben een mailadres en een 
Facebookpagina. Bij een gezamenlijke 
activiteit maken we gebruik van een kerkelijke 
locatie. De eerste kennismaking tussen de 
Goede Buren vinden altijd plaats bij de 
statushouder thuis. Dat bleek voor alle partijen 
het meest toegankelijk. Daarna kiezen de 
koppels zelf hoe en waar ze verder gaan. 
 
Bouwsteen 8: Hoe is de interne organisatie? 
Goede Buren is een initiatief van de 
interkerkelijke werkgroep Kerk en Vluchteling. 
Hierin zijn negen kerken/ gemeenten/ 
parochies vertegenwoordigd, meestal vanuit 
de diaconieën. De werkgroepleden houden 
hun achterban op de hoogte van het project. 
Goede Buren heeft een kerngroep met 5 
leden, verantwoordelijk voor de dagelijkse 
gang van zaken.  
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Bouwsteen 9: Hoe houd je elkaar scherp? 
De kerngroep van Goede Buren komt 
regelmatig bijeen. Recent hebben we een 
terugkoppeling gevraagd van alle Goede 
Buren. De respons was goed. Het beeld is dat 
de meeste koppels na drie jaar nog steeds 
contact hebben met elkaar. Het werk is niet 
meer zo intensief als voorheen. Omdat het 
koppelen nog steeds waardevol is, blijft de 
kerngroep daar op wat kleinere schaal mee 
doorgaan. Daarnaast ontwikkelt zij nieuwe 
initiatieven in het verlengde van de 
koppelingen, zoals bijvoorbeeld een 
wandelgroep voor vrouwen. We accepteren 
dat er een golfbeweging zit in zowel de 
instroom van statushouders als ook 
de bereidheid van mensen om zich als Goede 
Buur in te zetten. Verder houden we elkaar 
scherp op het feit dat we ons in de contacten 
met de statushouders richten op de 
‘burenvragen’. Gaat het over meer 
ingewikkelde zaken, zoals hun uitkering, 
verzekeringen of formulieren dan verwijzen we 
door naar VluchtelingenWerk. 
 
Zelf aan de slag  
De Goede Buren in Huizen krijgen de ruimte 
om zelf invulling te geven aan dat wat zij met 
elkaar ondernemen. Hieronder volgen een 
paar van hun tips:  
 

● Bovenaan staat: ‘gastvrijheid bieden  
aan vluchtelingen die hun eigen land 
hebben moeten verlaten en nu, hier in 
Huizen, een nieuw bestaan opbouwen’. 

● De contacten die je opbouwt met de  
ander(en) is maatwerk: Wat is voor hen 
belangrijk en.... wat kun/wil jij bieden. 

● Als Goede Buur draag je geen zorg 
voor het gezin; je bent er om hen een 
handreiking te geven in specifieke 
zaken op het gebied van de 
Nederlandse taal en – sociale cultuur. 

● Eén van de belangrijkste zaken is dat  
men heel graag de Nederlandse taal 
wil oefenen: samen een gesprek, 
verbeteren van uitspraak en vergroten 
van de woordkennis. Dat kan bij hen 
thuis, bij jou thuis of door ergens 
samen heen te gaan. 

● Je kunt ook handige dingen doorgeven  
over hoe ‘Nederland werkt’. Over 
bepaalde winkels, producten maar ook 
kledingbeurzen, bijeenkomsten voor 
vrouwen, kinderactiviteiten etc. Het 
kan goed zijn om hen mee te nemen 
naar een activiteit. 

● De mannen willen ook, naast de  
taallessen, graag aan het werk: ze 
mogen echter nog geen betaald werk 
doen. Vrijwilligerswerk mag wel. Als 
het een vraag is van je gezin kun je 
wellicht rondvragen in je eigen 
netwerk. Vrijwilligerswerk is belangrijk 
om de taal te oefenen en als opstap 
naar werk. 

● Er zijn ook heel wat kleine kinderen in  
de gezinnen: hierdoor zijn de vrouwen 
erg aan huis gebonden. De 
peuteropvang voor deze kinderen 
wordt steeds beter geregeld. 

● Vrouwen ergens mee naartoe nemen is  
belangrijk. 

● Vrouwen helpen om te leren fietsen is  
een mooie uitdaging. 

● Belangrijk is om te kijken of de  
gezinnen contacten hebben in hun 
eigen buurt. Het is goed om het 
buurtcontact te stimuleren en daarin te 
bemiddelen als dat nodig is. 

 
* De foto’s zijn afkomstig van Goede Buren. 
Bezoek hun Facebookpagina! 
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https://www.facebook.com/Goede-Buren-883966805068691/

