
From: Vluchtelingen Welkom <vluchtelingenwelkom@gmail.com>
Sent: woensdag 18 november 2015 18:05:58
To: postbus8@schagen.nl
Cc:
Subject: Stichting Vluchtelingen Welkom

Geachte heer/mevrouw,

Middels deze email wil ik u graag op de hoogte stellen van ‘Stichting Vluchtelingen Welkom’. ‘Stichting Vluchtelingen Welkom’ is 

afgelopen januari ontstaan als dochterorganisatie van het Duitse initiatief ‘Fluchtlinge Wilkommen’. Het idee van dit initiatief is om 

met een menselijke blik te kijken naar het vluchtelingenvraagstukken “Hoe kan de burger iets doen? Hoe kunnen we zorgen dat de 

vluchtelingen als individuen worden gezien?” Om dit te verwezenlijken heeft het Duitse initiatief een website opgezet waar zowel 

vluchtelingen als huishoudens zich kunnen aanmelden. Vervolgens is het de bedoeling om vluchtelingen te koppelen aan 

huishoudens die een ruimte in huis over hebben, zodat de vluchteling hier kan verblijven. Op deze manier hebben de vluchtelingen 

een veilige basis van waaruit ze een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Wij geloven dat dit principe ook in Nederland kan bijdragen 

aan het oplossen van het vluchtelingenvraagstuk. Op het ogenblik spoelen de azc’s over en moet er worden gezocht naar alternatieve 

manieren van huizing. Wij zijn van mening dat vluchtelingen huizen bij particulieren een van deze alternatieven kan zijn. Wij 

geloven dat dit een mooie manier kan zijn om de woningdruk in zowel de azc’s als de huursector, te verlagen en vluchtelingen alvast 

kennis te laten maken met de Nederlandse maatschappij. Op deze manier kan de integratie worden versneld.

Hoe willen wij dit in de praktijk verwezenlijken? Om de vluchtelingen en de huishoudens met elkaar in contact te laten komen 

hebben wij een website opgezet (http://www.vluchtelingen-welkom.nl/). Op deze website kunnen zowel huishoudens als 

vluchtelingen zich opgeven. Op basis van de formulieren die wij binnen krijgen zullen wij een eerste match maken. Hierbij kijken 

wij naar het type woonplek, talen die beide partijen spreken, leeftijd en de duur van wonen. Als deze eerste match is gemaakt zullen 

wij met beide partijen telefonisch contact opnemen om te horen wat er wordt verwacht en of er een eerste ontmoeting kan 

plaatsvinden. Deze eerste ontmoeting zal altijd onder begeleiding zijn van iemand uit ons team of iemand van betrokken organisaties 

in het veld (Professionals in actie, Vluchtelingenwerk, Leger des Heils, Humanitas). Tijdens deze eerste ontmoeting zal gelet 

worden op hoe het contact verloopt en worden er duidelijk afspraken gemaakt. Gaat alles goed, dan kan de vluchteling intrekken.

Hier eindigt het proces natuurlijk niet. Het kan voorkomen dat het contact uiteindelijk niet soepel verloopt, dat er psychologische 

zorg nodig is of dat de vluchteling zal moeten verhuizen. Hierbij zullen wij altijd bijstaan en zullen wij hulp inroepen van betrokken, 

gespecialiseerde, organisaties. Om een beter beeld te krijgen van hoe het in de praktijk kan gaan, wil ik u graag verwijzen naar de 

facebook pagina en blog van het Duitse initiatief (https://www.facebook.com/fluechtlingewillkommen?fref=ts) (http://fluechtlinge-

willkommen.tumblr.

Een aantal weken geleden hebben wij het COA een brief (zie bijlage 1) gestuurd om hen op de hoogte stellen van onze stichting en 

om samenwerking te vragen. Tot op heden hebben wij maar van enkele regievoerders van het COA bericht mogen ontvangen. Vaak 

verwijzen zij hierin naar de gemeentes (zie voorbeeld bijlage 2). Ook op de website van het COA is te zien dat gemeentes de taak 

hebben om vergunninghouders te plaatsen, waarbij er weinig huisvestingseisen zijn 

(https://www.coa.nl/nl/asielzoekers/hervestiging/betrokken-organisaties).

Van verschillende wethouders hebben wij echter bericht gekregen dat dit niet de taak is van de gemeentes, maar van het COA (zie 

voorbeeld bijlage 3).

Zoals de brief van het VNG (zie bijlage 4) aangeeft, is het de taak van gemeentes om vluchtelingen met een vergunning te 

huisvesten op alternatieve wijzen. Dit kan door hen op te vangen in o.a. oude kantoorpanden, maar ook bij particulieren. Wij hebben 

besloten alle gemeentes onze brief te sturen om te vragen met ons in gesprek te gaan. Onze stichting kan gemeentes bijstaan bij het 

huisvesten van vergunninghouders bij particulieren, samen kunnen we zorgen dat de vergunninghouders op een fijne plek terecht 

komen, waar zij tijdelijk kunnen verblijven tot zij een eigen huis krijgen.

Ik hoop van u te horen,

Met vriendelijk groet,

Sephora Verhoek

Stichting Vluchtelingen Welkom
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