
 

 

  INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET VLUCHTELINGEN 

Op zoek naar veiligheid 
 Samenwerken in Barendrecht  
 

 
 
 
Samenvatting 
De vraag ‘Wat wordt er in Barendrecht gedaan 
voor vluchtelingen?’ leidde binnen de 
Protestantse Gemeente tot een inventarisatie 
van allerlei organisaties die op één of andere 
manier actief waren voor en met vluchtelingen. 
Samen met KijkopWelzijn Barendrecht is het 
Platform Overleg Statushouders in 
Barendrecht opgericht. Kerndoel is elkaar 
informeren, versterken en voorkomen dat je 
langs elkaar heen werkt. Intussen kan worden 
geconcludeerd dat het werkt! Organisaties 
weten elkaar beter te vinden, vooral omdat zij 
een gezicht hebben gekregen en de 
gesprekspartner kennen. 
 
Lees meer over hun aanpak en bijbehorende 
bouwstenen. 
 
Bouwsteen 1: Wie is de doelgroep? 
Als Platform komen we graag in contact met 
iedereen in Barendrecht die actief is met of 
voor vluchtelingen en statushouders. We  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
richten ons op organisaties, kerken,  
stichtingen en de gemeente. Er zijn in 
Barendrecht nog geen organisaties van 
statushouders zelf, al zou dat mooi zijn om 
vanuit eigen verenigingen mee te doen.  
We merken wel dat een groepje bestaand uit 
mensen vanuit Eritrea die hier al 10 tot 20 jaar 
wonen, contact heeft met de nieuwkomers. 
 
 

 
Diaken Ans van der Wel: “Ons platform  
bestaat uit leden van verschillende  
maatschappelijke groepen zowel  
professioneel (o.a. VluchtelingenWerk  
Barendrecht, Bibliotheek, Wijkteam,  
Gemeente) als vrijwilligersorganisaties (o.a.  
Voedselbank, St. Present, Hart voor  
Barendrecht). Zo versterk je elkaar en  
ben je een goede gesprekspartner voor de  
burgerlijke gemeente.” 
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Bouwsteen 2: Wie voeren de activiteiten uit? 
Het Platform Opvang Vluchtelingen/ 
Statushouders komt ongeveer 1 x per 6 weken 
bij elkaar. We hebben verder geen formele 
structuur. Het platformoverleg wordt 
voorgezeten door een dagvoorzitter vanuit de 
deelnemers. Er is een vast team met voorzitter, 
secretaris en een beleidsmedewerker van 
KijkopWelzijn, die de vergaderingen 
voorbereidt en het Platform vertegenwoordigt. 
Zij stellen de agenda op. Het platform werkt 
zonder budget. Voor initiatieven wordt onder 
de leden naar een organisator en 
budgetdrager gezocht. De vergaderingen zijn 
bij toerbeurt bij deelnemende organisaties. 
 
 

 
 
 
Bouwsteen 3: Met wie werk je samen? 
De deelnemers aan het Platform zijn: 

● Protestantse kerk Barendrecht (de 
voorzitter en secretaris komen uit deze 
kerk) 

● VluchtelingenWerk (begeleiding 
nieuwkomers) 

● Woningbouwvereniging Patrimonium 
(organiseert Meet en Greet 
ontmoetingen als er statushouders in 
de straat komen wonen) 

● Home Start – Centrum voor jeugd en 
gezin 

● Wijkteams 
● De beleidsmedewerker van de 

wethouder die over vluchtelingenzaken 
gaat, bij inburgering betrokken 
ambtenaren 

● Stichting Kleurrijk: Een plaatselijke 
stichting opgericht om allochtone 
vrouwen/kinderen bij elkaar te brengen 
en te ondersteunen in het contacten 
maken met hun omgeving. Hier zijn 

ook vrouwen van statushouders bij 
gekomen. Bij een aantal activiteiten 
doen de mannen ook mee. 

● Stichting Nieuw Leven Barendrecht 
● Voedselbank 
● Stichting Present 
● Hart van Barendrecht (een 

samenwerkingsverband van alle kerken 
in Barendrecht), 

● Bibliotheek AanZet voor 
Taalbevordering. 

● De Schakelklassen - Er zijn er twee, één 
in het Basisonderwijs, één in het 
voortgezet onderwijs. 

● Diverse anderen als het thema dat 
vraagt. 

 
 
Bouwsteen 4: Welke middelen heb je nodig? 
We zijn daarnaast als Protestantse Gemeente 
nog een stap verder gegaan en hebben de 
Stichting Steun Opvang Statushouders 
opgericht. Doel hierbij is in eerste instantie 
gezinsherenigingen financieel mogelijk te 
maken door (aanvullende renteloze) leningen 
voor kosten van vliegtickets te verstrekken en 
in tweede instantie hulp bij inrichting van de 
woning. Gesteund door de diaconie en 
donaties van kerkleden werd een fonds 
gevormd van waaruit we renteloze leningen 
verstrekken. Door de terugbetalingen kunnen 
we anderen weer ondersteunen. 
Daarnaast hebben we een bescheiden opslag 
van spullen die we van gemeenteleden krijgen, 
waar de mensen kunnen kijken als ze hun huis 
inrichten.  
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Bouwsteen 5: Hoe regel je de communicatie? 
In het kerkblad Klankbord, van de Protestantse 
Gemeente, wordt regelmatig verslag gedaan 
van de activiteiten binnen het Platform en St. 
Steun. Oproepen voor ondersteuning zowel 
financieel als fysiek worden via dit blad 
gedaan. Daarnaast zorgen we voor publiciteit 
in de plaatselijke weekbladen. 
 
 
Bouwsteen 6: Welke locatie gebruik je? 
De vergaderingen van het Platform zijn bij 
toerbeurt op verschillende locaties. De 
maaltijden die we in het kader van Tafels van 
Hoop organiseren, houden we bewust in 
kerkgebouwen. We willen ook laten zien van 
waaruit we geïnspireerd zijn zonder dat we 
voorwaarden stellen aan onze gasten. 
 
 

 
 
 
Bouwsteen 7: Hoe is de interne organisatie? 
Het platformoverleg is zelfstandig en niet 
gelieerd aan de overheid of organisaties die 
professioneel een taak hebben in het kader 
van hulp en begeleiding van vluchtelingen / 
statushouders. Het platform wordt erkend als 
gesprekspartner en is belangenbehartiger van 
de deelnemers zonder de eigen speelruimte 
c.q. doelstellingen van de leden in de weg te 
zitten. We hebben daarvoor ook een profiel 
opgesteld waarin organisatievorm, positie en 
missie zijn vastgelegd. 
 
 
Bouwsteen 8: Hoe houd je elkaar scherp? 
Als er onduidelijkheden zijn of ontstaan tussen 
deelnemers, probeert men samen oplossingen 
te vinden. De voorzitter met zijn secretariaat 
kunnen gevraagd worden te bemiddelen. Als 
er fricties ontstaan ten gevolge van 
beleidsmaatregelen (van de gemeente) 
worden deze binnen het platform besproken. 

 
Persoonlijke ervaring van Ans:  
“ Ik vind het geweldig mooi als mensen elkaar  
beter leren kennen tijdens gezamenlijke  
maaltijden. Zo betrekt de Stichting Kleurrijk  
bijvoorbeeld Eritrese of Syrische vrouwen bij  
hun project Kleurrijk Koken. Wij hebben in  
onze kerk al in diverse kerkgebouwen een  
ontmoetingsmaaltijd gehouden in het kader  
van ‘Tafels van hoop’. We proberen te  
zorgen voor een mix aan culturen en  
statushouders die net aangekomen zijn en  
mensen die al wat langer in Barendrecht  
wonen. Het blijkt dat als mensen elkaar van  
‘school’ kennen dat helpt in de  
onderlinge contacten over culturele of  
landsgrenzen heen”. 
 

 
 
Zelf aan de slag 
Als je zelf aan de slag wilt gaan met het 
opzetten van een platform, bekijk hier het 
profiel van Platform Opvang Vluchtelingen / 
Statushouders uit Barendrecht. 
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https://drive.google.com/drive/folders/1eci1QFrBsa2Be0YHdactgYePqzVn3Tc8

