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1. Kun je kort iets vertellen over de betekenis / herkomst van 
jullie naam? 
Wij werken met en voor de doelgroep vluchtelingen. 

 

 

2. Wat doen jullie in Schiedam? 

Wij helpen vluchtelingen die in Schiedam komen wonen bij hun integratieproces. Onze 

werkzaamheden bestaan uit individuele maatschappelijke begeleiding op terreinen zoals 

inkomen, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, inburgering etc. Dit doen we middels 

afspraken, huisbezoeken en spreekuur. We bieden ook individuele juridische begeleiding 

bij  zaken als gezinshereniging, naturalisatie, verlengingen verblijfsvergunning etc. We 

behartigen de belangen van de doelgroep in Schiedam bij gemeente en netwerkcontacten. 

We bieden  integratie activiteiten die gericht zijn op kennismaking en ontmoeting met de 

Schiedamse samenleving, draagvlakvergroting vluchtelingen,  taal- en talentontwikkeling  

en voorlichting. 

 

 

3. Waar zijn jullie goed in? 
Wij hebben kennis en informatie over zowel de doelgroep als hun achtergrond en 

problemen. Daarnaast hebben we een vertrouwensrelatie opgebouwd met de vluchtelingen. 

Wij zijn goed in de begeleiding van de vluchtelingen, waarbij hun belang centraal staat. 

Oud-vluchtelingen doen vrijwilligerswerk bij ons . 

 

 

4. Hoe kunnen andere organisaties jullie 

activiteiten/dienstverlening aanvullen of versterken? 
Door middel van samenwerking op het gebied van netwerk en integratie. Zo kunnen we 

gezamenlijke activiteiten tot stand brengen. Ook kunnen we vluchtelingen activeren om 

vrijwilligerswerk te doen bij de andere organisaties. Verder beschikken wij over de nodige 

informatie over de achtergrond en problemen van de doelgroep. Organisaties waar we mee 

samenwerken zijn onder andere WOT, Stroomopwaarts, TaalPlusloket, de Bibliotheek en 

Stichting Meredia.  

 

 

5. Hoe komen jullie te weten of jullie ‘de goede dingen’ doen 

voor Schiedammers? 
Door feedback te vragen van vluchtelingen, maar ook van andere organisaties. Ook is er 

organisatiebreed een tevredenheidsonderzoek onder vluchtelingen geweest door middel 

van een enquête. 

 

 

6. Hoeveel jongeren bereiken jullie met activiteiten?  
Meer dan alleen vluchtelingen omdat we met onze integratieactiviteiten ook gericht zijn op 
de Schiedamse samenleving, ongeveer 500 personen. 
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7. Hoe bereiken jullie de Schiedammers voor wie jullie de 
activiteiten organiseren? 
Door middel van direct contact met de vluchtelingen. Daarnaast beschikken wij over  
e-mailadressen waardoor we hen ook digitaal kunnen benaderen. Onze stichting is het 
eerste aanspreekpunt voor statushouders die naar Nederland c.q. Schiedam komen en 
dienen te participeren in de Schiedamse samenleving. 
 
 
 
 

Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland  
Adres:   ’s Gravenlandseweg 565, 3119 XT Schiedam 

Contactpersoon:  Maria Kluin  

E-mail:  schiedam@vluchtelingenwerk.nl 

Tel:    010 – 470 03 30 

Website:  www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland 

Omvang:  3 parttime teamleiders, circa 80 vrijwilligers/stagiaires 
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